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ERRATA 

 

Durante a pesquisa documental nas dependências da Secretaria de Urbanismo e 

Sustentabilidade da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, não obtivemos 

autorização para digitalizar os mapas do Plano CEPEU, pois os dois volumes do plano 

estão encadernados, portanto, sua digitalização na copiadora da municipalidade poderia 

danificar o volume como um todo. Por este motivo, os mapas do Plano CEPEU estão em 

baixa resolução.  
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RESUMO 

 
Nesta tese, o planejamento urbano foi estudado a partir dos campos de disputa, como definido 

por Pierre Bourdieu. O objeto de estudo, a Área de Proteção Ambiental do Banhado, instituída 

por Lei Estadual em 2002, situa-se na região central de São José dos Campos-SP, cidade de 

grande porte do interior paulista e sede da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral 

Norte. A paisagem socioambiental abriga uma comunidade que a habita há cerca de 100 anos, 

os moradores do Jardim Nova Esperança. Esta pesquisa tem como objetivo analisar, de uma 

perspectiva histórica e sociológica, o planejamento urbano como campo intelectual e sistema 

simbólico, bem como a repercussão das políticas de planejamento urbano sobre uma 

comunidade em situação de vulnerabilidade socioambiental. Por meio de um estudo de caso, 

investigou o poder simbólico contido nos discursos de proposições urbanas e ambientais 

dirigidas a essa área geográfica singular, e à população que a habita. O discurso técnico dos 

planejadores urbanos foi analisado nos planos de intervenção elaborados entre os anos de 1937 

e 2016. O discurso do senso comum foi analisado a partir da produção da mídia e de entrevistas 

com moradores do Jardim Nova Esperança, compreendidos como formas propositivas de 

resistência. A triangulação de métodos combinou pesquisa documental, entrevistas 

semiestruturadas e observação participante. Os materiais foram analisados tendo como eixo o 

método de análise de conteúdo, a partir das contribuições de Eugene Bardin, orientada pelas 

três dimensões do espaço, em Henri Lefebvre: espaço percebido, concebido e vivido. Os 

resultados mostram, historicamente, o predomínio duma visão natural harmônica nas propostas 

técnicas de intervenção para a área do Banhado, conformando um habitus no campo de 

planejamento urbano que orienta a tomada de posição dos agentes e grupos hegemônicos em 

torno de uma concepção ocidental de modernidade, sustentada na dissociação entre natureza e 

cultura, que desconsidera e oculta o aspecto de território de vida das pessoas que habitam a 

paisagem. A resistência, no entanto, é também histórica, se renova em cada geração de 

moradores, e, influenciada pelo ideário de cada época, possibilita a construção de redes que 

revelam, na cidade da paisagem naturalizada e da técnica reificada, as possibilidades de vida 

nos territórios híbridos do Jardim Nova Esperança. 

 

Palavras-chave: Planejamento Urbano. Campo Intelectual. Sistema Simbólico. Paisagem. 

Território. 



 

 

 

  
 

URBAN PLANNING, INTELLECTUAL FIELD AND SYMBOLIC SYSTEM: LIFE IN 

BANHADO, POSTCARD FROM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP (1937-2016) 

 

ABSTRACT 

 

This thesis analyses urban planning as a field of dispute, as defined by Pierre Bourdieu. The 

object of study, the Banhado, is an Environmental Protected Area, established by State Law in 

2002, located in downtown São José dos Campos-SP, a large city in São Paulo inland, home to 

the Metropolitan Region of Vale do Paraíba and North Coast. The socio-environmental 

landscape dwells a community that has inhabited it for about 100 years, the Jardim Nova 

Esperança dwellers. This research aims to analyze, from a historical and sociological 

perspective, urban planning as an intellectual field and symbolic system, as well as the impact 

of urban planning policies on a community in socio-environmental vulnerability. The case study 

investigated the symbolic power in the discourse of urban and environmental propositions 

addressed to this singular geographical area, and to its dwellers. The technical discourse of 

urban planners was analyzed in the intervention plans elaborated between the years 1937 and 

2016. The common sense discourse was analyzed from the production of the media and 

interviews with residents of Jardim Nova Esperança, as propositional forms of resistance. The 

triangulation of methods combined documentary research, semi-structured interviews and 

participant observation. The content analysis method, based on the contributions of Eugene 

Bardin, was guided by the three dimensions of space conceived by Henri Lefebvre: perceived, 

conceived and lived space. The results show, historically, the predominance of a harmonious 

natural vision in the technical proposals of intervention for the Banhado area. The habitus 

forged in the field of urban planning and guiding the positioning of agents and hegemonic 

groups has as central axis a western conception of modernity, sustained in the dissociation 

between nature and culture, disregarding and hiding the dimension of life territory to the 

landscape dwellers. Resistance, however, is grounded in history, renewed by each generation 

of residents, and, influenced by the ideas of each era, allows the construction of networks that 

reveal, in the city of naturalized landscape and reified technique, the possibilities of life in the 

hybrid territories of Jardim Nova Esperança. 

 

Keywords: Urban Planning. Intellectual Field. Symbolic Systems. Landscape. Territory 
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APRESENTAÇÃO: um historiador navega entre os campos da História e do 

Planejamento Urbano e Regional 

 

Inicio este trabalho com uma breve exposição da trajetória deste historiador no campo 

do Planejamento Urbano e Regional.  

No ano de 2014, ingressei no mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Planejamento Urbano e Regional da Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP). Filho da 

casa, havia experimentado a vivência no campo da História no curso oferecido pela mesma 

instituição. Mas foi como estagiário do Laboratório de História que herdei para o campo do 

Planejamento Urbano e Regional a experiência com a iniciação científica. 

Logo na entrevista, percebi as diferenças entre o campo da História e o campo do 

Planejamento Urbano e Regional. A maior dificuldade neste novo campo foi com relação à 

pesquisa, pois na pós-graduação precisava fazer uma pesquisa histórica, e também sociológica. 

No início do mestrado era evidente a característica militante dos meus primeiros textos, 

motivada por diversas questões familiares e econômicas, mas também relacionada ao meu 

histórico de engajamento no movimento estudantil.  

No primeiro semestre de 2014, com o método de pesquisa ainda em desenvolvimento, 

iniciei o primeiro contato com as lideranças da Comunidade do Banhado para adquirir acesso 

às reuniões da comissão de moradores. A partir deste ponto, apliquei o método da observação 

participante nas reuniões da Comissão de Moradores do Banhado. De forma atípica, o 

movimento da Comissão de Moradores do Banhado estava recebendo apoio de alguns coletivos 

recém-formados nas Jornadas de Junho de 2013. Desta forma, reencontrei amigos que 

participaram daquela que foi a maior mobilização popular da história recente do país. 

Curiosamente, nas reuniões da Comissão de Moradores do Banhado conheci militantes que 

tiveram alguma participação nas Jornadas de Junho de 2013.  

De 2014 a 2015, o Banhado congregou coletivos distintos e antagônicos. Movimentos 

de gerações anteriores disputavam a direção da luta com os movimentos fortalecidos nas 

Jornadas de Junho. Entretanto, existia também a disputa entre os movimentos das Jornadas de 

Junho pela direção do movimento. Esta frente ampla e heterogênea assumiu um perfil unificado 

nas redes sociais, denominado Banhado Resiste. A observação participante contribuiu para 

compreender o conteúdo dos debates da Comissão dos Moradores do Banhado e dos 

movimentos sociais, bem como suas ações, dúvidas, dilemas e aflições, as posições ideológicas 

dos movimentos sociais mapeadas. A observação participante proporcionou um conhecimento 



 

 

  
 

 

aprofundado das interpretações dos projetos da Prefeitura Municipal por esta multiplicidade de 

atores envolvidos.  

A Defensoria Pública também integra este grupo de atores, porém, assumindo uma 

posição diferenciada, preservando o distanciamento da direção do movimento, enquanto realiza 

orientação jurídica e defende os moradores do Banhado.  

Como minha orientadora costuma dizer: “O Douglas faz parte da paisagem do 

Banhado”. Já o Senhor David Morais, um dos líderes da comunidade, diz que eu sou o 

historiador da comunidade. Acadêmico, e quiçá intelectual orgânico, reconheço que neste 

período inicial tinha dificuldade em buscar um distanciamento necessário com os sujeitos da 

pesquisa.  

Em março de 2016 apresentei minha dissertação de mestrado e a banca me promoveu 

para o doutorado. A partir deste ponto, continuo este trabalho com o objetivo de transformar a 

dissertação numa tese.  

Por ser um cidadão de São José dos Campos, posso dizer que sempre conheci a paisagem 

do Banhado, mas confesso que a vista panorâmica do cartão postal da Avenida São José nunca 

me comoveu. Minhas raízes são da periferia da cidade, mais especificamente, do bairro da Vila 

Paiva, um bairro da região norte. Desde criança via a paisagem do Banhado da janela do ônibus, 

e posteriormente, como adulto, no caminho para o trabalho. A paisagem do Banhado sempre 

fez parte do meu cotidiano e por isso nunca despertou perturbação. Ainda criança sabia da 

Favela do Banhado, mas não conhecia a Comunidade do Banhado. Minha visão do bairro como 

local de criminalidade era semelhante à maioria dos cidadãos desta cidade. A escolha do 

Banhado como objeto de estudo despertou meu interesse pelo Banhado e sua comunidade. 

Diferentemente da maioria das pessoas, que vai até a Avenida São José contemplar a paisagem 

do Banhado do ponto de vista da avenida, “de cima”, meu contato inicial com a paisagem 

ocorreu do ponto de vista da Comunidade do Banhado, “de baixo”, onde as narrativas dos 

moradores me revelaram os territórios de vida.  

Realmente, o campo nos transforma. Saio dessa universidade amadurecido em todos os 

aspectos. Acredito que os achados desta pesquisa, fruto da navegação nos campos da História 

e do Planejamento Urbano e Regional, podem contribuir para que os movimentos sociais, 

planejadores, estudantes, e outros, possam compreender o Planejamento Urbano como um 

campo perpassado por múltiplas relações de poder. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 O Planejamento urbano como campo de forças: aproximação e caracterização física e 

social do objeto de estudo, o Banhado 

 

Nesta tese, o Banhado será estudado a partir dos campos de força (campos de disputa), 

como definido por Pierre Bourdieu. A área do Banhado foi instituída pela Lei Municipal N° 

2792/1984 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1984), e pela Lei Estadual N° 11.262/2002 como área 

de proteção ambiental (APA) (SÃO PAULO, 2002). Situada na região central de São José dos 

Campos-SP, cidade de grande porte do interior paulista e sede da Região Metropolitana do Vale 

do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN), a paisagem socioambiental abriga relações territoriais 

estabelecidas por uma comunidade tradicional consolidada há cerca de 100 anos, conhecida 

como Jardim Nova Esperança, ou, simplesmente, Banhado. 

O bairro também é conhecido por uma denominação pejorativa: a Favela do Banhado. 

É composto por dois núcleos consolidados, o núcleo I, área mais adensada, ocupada por 

trabalhadores rurais atraídos pelas ofertas de trabalho na indústria entre 1960 a 1980, e o núcleo 

II, caracterizado como uma área espraiada por chácaras e ocupada por pequenos agricultores 

desde a década de 1930 (ALBERINI, 2015). 

Do ponto de vista ambiental, a comunidade está situada numa área física reconhecida 

como patrimônio ambiental. De acordo com Aziz Ab’Saber (1991), a área do Banhado de São 

José dos Campos é uma bacia sedimentar originária das formações geomorfológicas de 

Tremembé e São José dos Campos, e foi definida pelo renomado geógrafo brasileiro como 

anfiteatro meândrico único em todo o Brasil. 

De acordo com pesquisadores da região (MORELLI; SANTOS, 1996; SANTOS et al, 

2014), três elementos básicos definem a área: o rio, a várzea e a encosta semicircular. O Rio 

Paraíba do Sul segue tortuoso no trecho de São José dos Campos e era responsável pelas 

inundações periódicas da planície aluvial até a construção de barragens na década de 1970. A 

encosta de 50 metros de altura se destaca por seu desenho semicircular, semelhante a uma 

concha, o que a tornou conhecida como Concha do Banhado. Na verdade, a Concha do Banhado 

se caracteriza como um trecho importante do sistema de várzeas do Rio Paraíba do Sul, que se 

estende da cidade de Jacareí até Cachoeira Paulista (MORELLI; SANTOS, 1996; SANTOS et 

al, 2014). Na Figura 1 vemos a delimitação da área física estudada, em escala regional com o 

Estado e o Município.  
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Figura 1: Mapa de Localização. Município de São José dos Campos e área da Concha do Banhado. 

  
Fonte: Silva, Vianna e Zanetti (2017). 

 

Segundo Ab’Saber (1991), o núcleo urbano primordial, oriundo do século XVII, no qual 

localiza-se o marco zero da cidade, se constituiu por um conjunto de ruas em torno de aldeias 

indígenas remanejadas por missionários jesuítas, cuja perspectiva: “não olhava o Banhado, ela 

olhava para si própria” (AB’SABER, 1991, p. 16). Até meados do século XX a avenida que 

margeia a encosta do Banhado possuía casas dos dois lados, o que impedia a visualização da 

paisagem e limitava o uso da encosta apenas como fundo de quintal. Esta característica 

originária do núcleo central foi drasticamente modificada na Era Vargas (1930-1945). No final 

da década de 1930, segundo Morelli e Santos (1996), o prefeito nomeado autorizou a demolição 

das casas do lado direito da avenida por motivos estéticos e sanitários. Para os autores, a partir 

desta intervenção o Banhado tornou-se objeto de contemplação e ideário social dos joseenses.  

Em trabalhos anteriores destacamos o papel do ideário social e das ações do 

planejamento urbano na construção de uma representação naturalizada da paisagem, que 

geraram propostas de transformação física do Banhado em diversos períodos do século XX 

(SILVA; VIANNA; ZANETTI, 2017). 

Com base nas contribuições de Pierre Bourdieu esta pesquisa tem como objetivo 

analisar, de uma perspectiva histórica e sociológica, o planejamento urbano como campo 

intelectual e sistema simbólico e sua repercussão sobre comunidades em situação de 
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vulnerabilidade socioambiental. Por meio de um estudo de caso, investigou o poder simbólico 

contido no discurso técnico (dos planejadores urbanos) e do senso comum (reproduzido pela 

população e/ou comunicado pela mídia impressa) relacionado às propostas de intervenção 

urbana dirigida a uma área geográfica singular - uma paisagem habitada, bem como as formas 

de resistência e proposições dos movimentos sociais.  

No decorrer da pesquisa buscou-se cumprir com os seguintes objetivos específicos:  

1) Identificar as leis, os atos e os projetos, tanto propostos como instituídos, para o 

Banhado, área de vulnerabilidade ambiental e social da cidade de São José dos Campos, para 

compreender de que forma o poder público planejou e regulamentou as formas de uso da área 

nos vários momentos que marcaram as políticas públicas da cidade.  

2) Explorar a forma como a área do Banhado foi representada pela mídia local; impressa e 

digital, tanto no passado como no presente. 

3) Identificar os agentes e grupos sociais envolvidos na formulação dos instrumentos 

jurídicos e propostas de planejamento, bem como as imagens que representam socialmente o 

Banhado na contemporaneidade. 

4) Ouvir as pessoas atingidas pelas propostas de planejamento urbano para a área do 

Banhado e identificar os atores que representam um papel de resistência aos projetos 

institucionais dirigidos à área. 

Com base nos objetivos e na visão do planejamento urbano como campo intelectual e 

sistema simbólico, se pretende desvelar o poder simbólico contido nos planos de intervenção, 

tecnicamente legitimados pelo discurso técnico-científico, para a área do Banhado, bem como 

as estratégias de implementação e enfrentamento a esses projetos. De forma mais genérica, tem-

se por hipótese que há um predomínio duma visão natural harmônica nas propostas de 

intervenção para a área do Banhado, cujo habitus e o campo determinam às tomadas de posição 

dos grupos e agentes em torno duma concepção ocidental de modernidade, sustentada na 

dissociação entre natureza e cultura, desconsiderando e ocultando o aspecto de território de vida 

das pessoas que habitam a paisagem. 

O trabalho está organizado em quatro sessões. A primeira, além desta introdução, 

apresenta a matriz conceitual, com os principais conceitos utilizados na tese; a segunda 

apresenta a metodologia, a terceira, os resultados pela periodização apresentada acima, e por 

fim, na quarta, as considerações finais. 

Na seção Matriz Conceitual, apresenta-se a relação entre ciência e senso comum, a partir 

das contribuições de Pierre Bourdieu, no campo da sociologia, bem como Bruno Latour, no 

campo da filosofia. Embora Bourdieu (2007) e Latour (1994) sejam autores divergentes, optou-
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se por fazer uso de alguns conceitos deste último que dialogam com a compreensão da paisagem 

como híbrido (SILVEIRA, 2009), bem como sua incorporação no discurso e nas políticas do 

planejamento urbano.  

Para Boaventura Santos (2009), o colonialismo constitui uma das estruturas de 

dominação do capitalismo, cujo papel na formação de uma visão eurocêntrica de mundo 

baseada na validade de uma única epistemologia ainda é predominante, abrangendo não 

somente os europeus, mas também todo conjunto dos educados sob sua hegemonia.    

A relação entre ciência e senso comum foi explorada nas obras de Antonio Gramsci. O 

conceito de hegemonia contribuiu para discutir a ciência como um dos instrumentos da 

hegemonia do grupo dirigente, pode-se incluir, nesta perspectiva, o planejamento urbano. Como 

contraponto ao discurso hegemônico, os movimentos sociais se posicionam no campo de forças 

numa atuação propositiva à hegemonia, e não somente de resistência defensiva. A aproximação 

com o conceito gramsciniano de classes subalternas com autores no âmbito teórico dos 

movimentos sociais foi feita com cautela e sem anacronismos, mediada por intérpretes do 

pensamento gramsciniano (COUTINHO, 1980; SIMIONATTO, 1999). Uma aproximação 

entre teóricos dos novos movimentos sociais e pesquisadores dos movimentos sociais latino-

americanos foi tentada, buscando alçar uma perspectiva ampliada dos movimentos sociais na 

contemporaneidade.  

A segunda seção trata da metodologia de pesquisa, que propôs uma triangulação de 

métodos: pesquisa documental, entrevistas semiestruturadas e observação-participante. O 

método de análise teve como pilar a análise de conteúdo, a partir das contribuições de Bardin 

(1977). No decorrer da análise dos documentos e entrevistas buscamos compreender seus 

significados a partir das dimensões do espaço percebido, concebido e vivido, em Lefebvre 

(2006). 

A seção resultados buscou responder os objetivos da tese, organizados com base na 

periodização proposta e nomeada como: O Banhado em Quatro Tempos, numa alusão ao livro 

do memorialista Altino Bondesan: São José em Quatro Tempos, de 1967.  Essa obra, por um 

lado, tem valor significativo para a História Regional, por outro, integra um conjunto de 

produções memorialistas influenciadas por uma visão positivista que enaltece somente os atores 

de destaque em certos segmentos da sociedade, visão à qual este trabalho se contrapõe, ao 

valorizar o papel dos atores que não aparecem nos livros dos memorialistas.  

A subseção, Primeiro Tempo: A Criação do Cartão Postal: Banhado, Objeto do 

Planejamento Sanitarista, discute a criação do Banhado como cartão postal da cidade, fruto de 

reformas urbanas sanitaristas conduzidas por prefeitos nomeados no Estado Novo (1937-1945), 
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cuja obra de grande vulto foi a demolição das casas do lado direito da via para a ampliação e 

alargamento da Avenida Boulevard, no ano de 1939. Esta obra criou, de forma física e 

simbólica, o cartão postal de São José dos Campos. Na planície aluvial, trabalhadores rurais do 

Sul de Minas Gerais, atraídos por ofertas de trabalho na indústria ainda incipiente, vieram 

ocupar o Banhado, em meados da década de 1930.  

Na subseção seguinte, Segundo Tempo. Uma Paisagem modificada pela Técnica: “Por 

que não uma Disneyworld Cabocla?”, o Banhado é retratado no contexto do período 

desenvolvimentista-militar, cuja proposta modernista enaltecia, por um lado, as características 

estéticas e contemplativas valorizadas no planejamento sanitarista, e por outro, valorizava 

predominantemente sua funcionalidade como parque temático com capacidade turística 

regional. Tal proposta não estava dissociada de uma visão de cidade rodoviarista, implementada 

pelos primeiros planos diretores das décadas de 1960 e 1970. Concomitante ao ordenamento 

territorial direcionado para a industrialização e para o sistema viário, a população de favelas, 

inclusive no Banhado, aumentou exponencialmente. Nas narrativas, o Banhado é apresentado 

por inúmeros significados simbólicos e afetivos, que resgatam os primórdios da ocupação. 

A penúltima subseção, Terceiro Tempo. O Planejamento Tecnocrático no Contexto dos 

Debates Ambientais – da Ditadura à Redemocratização, discute o amadurecimento dos estudos 

formulados com os planos diretores, na forma do Projeto Geométrico do Anel Viário, que 

conduziu o planejamento urbano da cidade no horizonte de vinte anos. A área do Banhado foi 

inserida previamente no trecho do anel viário, de modo que o planejamento urbano combinou 

a apropriação privada da paisagem em dois projetos principais: o viário e o parque temático, 

posteriormente, acrescidos do parque ecológico. Nas propostas de planejamento urbano para a 

área do Banhado, o caráter técnico e utilitarista se mescla às noções ambientais. Tais propostas 

foram contemporâneas às primeiras convenções mundiais sobre o meio ambiente e 

influenciaram consideravelmente a criação da primeira Área de Proteção Ambiental do Brasil, 

através da Lei Municipal n° 2792/1984 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1984), que criou a APA 

do Banhado. A comunidade do Banhado, reconhecida como Jardim Nova Esperança, se 

fortaleceu pela representação de uma Sociedade Amigos de Bairro, cujas reivindicações 

revelavam igredientes de paternalismo político.  

Na última subseção, Quarto Tempo. Planejamento Empresarial no Século XXI: A 

Hegemonia de uma Visão de Cidade Rodoviarista, a proposta de criação de um parque natural 

foi inserida no conjunto de projetos urbanos, em sua maioria financiados pelo o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID). O Financiamento do BID inseriu um conjunto de 

condicionalidades, visando modernizar a administração pública para tornar a cidade sustentável 
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e competitiva, ao mesmo tempo, retroalimenta a visão de cidade rodoviarista, em vigor com o 

planejamento tecnocrático. As tensões e conflitos na área do Banhado giram em torno de dois 

projetos distintos, porém, complementares: a transformação da APA em um parque natural, 

dentro das categorias do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), e a construção 

de uma via expressa. Embora contraditórios, o projeto ambiental e o projeto viário concordam 

quanto à remoção das famílias do Banhado.  

Por fim, as considerações finais pertiram-nos sintetizar e refletir de forma cáustica e 

mordaz sobre o processo de planejamento urbano da cidade e sua relação com o Banhado. 

 

1.2 Matriz Conceitual 

 

1.2.1 SOBRE O HABITUS E O CAMPO. Ou, como se produzem saberes e fazeres  

 

As contribuições de Pierre Bourdieu constituem o fio condutor das reflexões desta tese. 

A noção de campos de força é um dos principais conceitos utilizados, nesta tese, para 

compreender o Banhado.  

O planejador urbano, assim como médico, o professor, o comerciante ou o auxíliar de 

produção, os agentes em geral, agem no mundo social através de uma estrutura determinada, 

denominada por Bourdieu (2007) como habitus. O habitus não é uma estrutura circunscrita à 

subjetividade do agente ou à objetividade da sociedade, mas, segundo o autor, são “estruturas 

estruturadas e estruturantes” (BOURDIEU, 2007, p. 191). Para o autor, o habitus realiza a 

mediação entre a sociedade e seus agentes e, consequentemente, gera e unifica as práticas e 

ideologias. 

Para o sociólogo (BOURDIEU, 2007), o agente possui autonomia em suas escolhas, 

porém, esta autonomia será sempre relativa, pois o habitus determina as condições das escolhas 

dos agentes, e as classifica por meio de um sistema de disposições insconcientes constituído 

pela interiorização das estruturas objetivas. O habitus condiciona as condições subjetivas dos 

agentes em práticas relacionadas com as condições objetivas da sociedade. As práticas e as 

ideologias influenciam na posição e na trajetória dos sujeitos na estrutura, e que, por sua vez, 

determina a formação dos campos (idem, ibid).  

Os campos, segundo o autor (BOURDIEU, 1989; 2007), podem ser compreendidos 

como espaços sociais onde agentes e grupos em posições semelhantes estabelecem relações 

objetivas, nas quais definem um sistema de relações entre posições diferentes que confere 

particularidade a cada posição. Ao elaborar a noção de campo, Bourdieu (2004) contrapunha-
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se ao antagonismo existente entre duas tradições de interpretação do mundo social – a 

internalista, mais vinculada ao positivismo – e externalista, vinculada ao marxismo vulgar. A 

internalista sustenta que a produção textual constitui a base para a compreensão os fenômenos 

sociais. A externalista busca relacionar o texto ao contexto, propondo interpretar os fenômenos 

sociais em relação ao mundo social e econômico. Por sua vez, o sociólogo francês apresenta a 

noção de campo como uma alternativa do meio, um universo intermediário onde estão inseridos 

os agentes e as instituições que produzem, reproduzem e difundem a literatura, a arte, o direito 

e a ciência.     

Enquanto produtor de bens simbólicos, o campo possui autonomia relativa, limitada por 

relações simbólicas geradas pelo habitus dos agentes (BOURDIEU, 1989; 2007). Ademais, a 

autonomia do campo depende da posição que ocupa no interior do campo do poder. A estrutura 

do campo está pautada em relações de poder entre grupos e agentes, e tem como motor a 

distribuição desigual de poderes e privilégios. A distribuição desigual do poder estabelece 

relações entre dominantes e dominados, bem como entre as classes e frações de classe. Na visão 

do autor, os grupos e agentes estão em luta simbólica perpétua, tendo como objetivo acumular 

a maior quantidade possível de capital. Este último termo, genérico, pode ser classificado, de 

acordo com sua espécie, como capital econômico, cultural, social, simbólico, etc (BOURDIEU, 

1989; 2007). 

À medida que o campo intelectual amplia sua autonomia, aponta Bourdieu (2007), o 

conjunto de intelectuais tende a participar voluntariamente dos interesses da classe dominante. 

Segundo Bourdieu (1989), as classes e frações de classe estão envolvidas numa luta 

propriamente simbólica para imporem sua ideologia, de acordo com seus interesses. Para impor 

a legitimidade de sua dominação através de sua produção simbólica, as classes e frações da 

classe dominante, concorrentes na luta por hierarquização no sistema simbólico, recorrem aos 

intelectuais conservadores, considerados produtores dos sistemas simbólicos. Os sistemas 

simbólicos, segundo o autor, podem ser traduzidos como diferentes estratagemas, tais como a 

arte, o mito, a linguagem e a ciência.  

Através das relações estabelecidas entre a classe dominante e o conjunto dos intelectuais 

e artistas de determinado campo intelectual, a classe dominante consegue acumular diferentes 

espécies de capital, cuja concentração de poder se sobressai na forma de poder simbólico. O 

grupo detentor do poder simbólico possui grande poder sobre a realidade e, por meio de relações 

simbólicas os dominantes conseguem estabelecer o consenso dos dominados acerca do sentido 

do mundo (BOURDIEU, 1989).   
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Este trabalho, desenvolvido à luz das contribuições de Bourdieu, se pretende 

compreender, em perspectiva histórica e sociológica, as disputas envolvidas na produção de um 

espaço urbano e ambiental singular, a partir do desvelar da posição de planejadores urbanos, 

intelectuais e ativistas, situados na estrutura das classes e frações de classe a que pertencem, e 

das relações entre as posições que esses agentes ocupam nos campos de forças e sua função no 

campo do poder. Por fim, o trabalho poderá revelar diferentes práticas e ideologias a partir dos 

diferentes discursos, tanto do poder público municipal, como do senso comum, considerando a 

influência do habitus nas escolhas dos agentes.  

O tópico seguinte explora duas categorias de produção de sistemas simbólicos que serão 

aplicadas neste trabalho: ciência e senso comum. Serão discutidas sua relação e interfaces com 

o planejamento urbano.  

 

1.2.2. Planejamento urbano, a ciência conquista a hegemonia: sobre a relação ciência e 

senso comum 

 

Se o habitus, segundo Bourdieu (2001), constitui o princípio gerador das práticas e 

ideologias, os campos, por sua vez, constituem as estruturas que as orientam. O campo 

científico, uma vez estruturado pelas relações entre pesquisadores e seus laboratórios, estrutura 

o posicionamento e a trajetória dos cientistas no mundo social. Essencialmente, sua estrutura 

não difere dos demais campos: é um campo de forças, cujo motor pauta-se na distribuição 

desigual de poderes e privilégios. Assim como os demais campos, o campo científico, no qual 

se inclui o campo do planejamento urbano, confere aos agentes melhor posicionados em sua 

estrutura o papel de dominantes, devido à posse de um maior volume de capital, em detrimento 

dos agentes com volume menor de capital (BOURDIEU, 2001). 

A acumulação de poderes e privilégios, segundo o autor (BOURDIEU, 2001) constitui 

para a teoria dos campos o objetivo do jogo do mundo social. Essa lógica se aplica pari passu 

ao campo científico, de modo que os cientistas melhor posicionados no campo adquirem, na 

maioria das vezes, o consenso da classe e frações da classe dominante a respeito da circulação 

de suas ideias, em detrimento de uma menor adesão, por parte da classe dominante, pelas ideias 

dos cientistas em posição menos vantajosa (idem, ibid).  

Em sua produção intelectual, Bourdieu (2001) buscou fornecer instrumentos para a 

compreensão dos mecanismos científicos, de modo que a crítica sociológica à visão escolástica 

da ciência não a destruísse, mas a reformasse. O próprio conceito de campo permite o 

questionamento dessa visão escolástica tomada de forma absoluta. Na verdade, a ciência 
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moderna ocidental não deixa de ser um sistema de relações entre posições no interior de um 

campo científico, no qual está em jogo a utilização legítima da ciência enquanto produtora de 

verdades trans-históricas. Em outras palavras, segundo o autor, o campo científico é um 

microcosmo da luta simbólica entre as classes e frações de classe, no qual as classes e seus 

especialistas buscam impor suas ideologias aos demais grupos, de acordo com seus interesses.  

O conceito de ideologia, na visão de Mannhein (1968), pode ser compreendido a partir 

de uma concepção total e de uma concepção particular. A concepção particular de ideologia é 

percebida a partir do ceticismo do indivíduo em relação às ideias do opositor, encaradas como 

disfarces relativamente conscientes. Por outro lado, a concepção total de ideologia refere-se à 

visão de mundo de uma época ou de um grupo histórico-social. No geral, segundo o autor, as 

ideologias são expressões da existência dos indivíduos, pois mesmo uma determinada visão de 

mundo global se volta para o indivíduo. Para o autor: “o caráter e a situação de vida específicos 

do sujeito influenciam suas opiniões, percepções e interpretações” (MANNHEIN, 1968, p. 56). 

Desse modo, os indivíduos não podem ser considerados portadores de um sistema ideológico 

total, pois eles, sintomaticamente, se prendem mais às ideologias particulares do que às 

estruturas globais de pensamento (idem, ibid). O mesmo poderia se aplicar à ciência. 

Deste modo, a ciência moderna, enquanto sistema simbólico estruturante e estruturado, 

distingue-se conforme é produzida pelos especialistas, e, simultaneamente, apropriada por 

especialistas e grupos de especialistas. Na verdade, as ideologias sempre são “duplamente 

determinadas” (BOURDIEU, 1989, p. 13), tanto pelas classes sociais, como pelos agentes que 

as produzem e reproduzem. 

Enquanto sistema simbólico monopolizado pelas classes e frações da classe dominantes, 

a autonomia dos cientistas não é totalmente determinada por uma visão de mundo global, 

principalmente, se considerado o conceito de campo. Latour (1994), por exemplo, demonstra a 

influência dos cientistas na consolidação da ciência moderna, tomada enquanto legitimadora de 

verdades naturais e sociais. A modernidade ocidental, segundo o autor, consolidou a noção de 

separação entre natureza e cultura, uma vez que o universo passou a ser compreendido por um 

sistema universal mecânico de causa e efeito.  

Para Latour (1994), a separação entre o mundo natural e o mundo social produzida pelos 

intelectuais iluministas nega a realidade híbrida das relações entre o homem e a natureza. Com 

a modernidade ocidental, os híbridos se proliferaram, uma vez que política e ciência, 

teoricamente concebidas como práticas distintas tornaram-se simétricas e não opostas. O autor 

ressalta que o método experimental se pauta numa teoria política, enquanto a teoria política se 

pauta numa ciência. Em linhas gerais, na modernidade ocidental, os fatos produzidos em 
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laboratórios adquiriram validade universal através da política, enquanto a política conseguiu 

produzir um discurso válido e competente apoiando-se numa ciência.  

Para Bourdieu (2001), o predomínio da visão escolástica de ciência tem impedido o 

reconhecimento da mesma enquanto produto do habitus científico. Reconhecer a dimensão do 

habitus significa contrapor a ideia da origem transcendental dos fatos, ou seja, a experimentação 

e a observação não podem simplesmente transcender, por si mesmos, a dimensão ontológica do 

mundo social, mediada pelo habitus dos agentes.  

Ademais, aponta Mannhein (1968), as ideologias jamais são absolutas e ilusórias em 

sua essência, pois o conhecimento visto à luz da concepção total de ideologia não se identifica 

necessariamente com ilusão. O conhecimento surgido a partir da prática cotidiana é, 

indubitavelmente, conhecimento. Portanto, compõe uma estrutura historicamente determinada 

de pensamento, que interage com outros tipos de conhecimento. Tal reflexão diverge da noção 

marxista de falsa consciência, posição que atraiu polêmicas em torno da obra de Mannhein. 

Para o sociólogo, a noção de falsa consciência termina “obstruindo a compreensão de uma 

realidade que é o resultado da constante reorganização dos processos mentais que compõem o 

mundo em que vivemos” (MANNHEIN, 1968, p. 78). 

Apesar de resgatar o status de conhecimento das ideologias, separando-as em ideologias 

individuais e ideologias totais, Mannhein subestima o caráter dominante da ideologia, quando 

tomada por determinados grupos para exercer a dominação. O filósofo estava tão empenhado 

em combater o marxismo que não pode compreender que na contemporaneidade, segundo 

Adorno e Horkheimer (1985) a naturalização dos homens não é indissociável da noção de 

progresso, este último visto como ideologia capitalista. O desenvolvimento da tecnologia 

estabeleceu condições para um mundo mais justo, mas, por outro lado, o controle do aparelho 

técnico conferiu aos grupos dominantes uma superioridade imensa sobre o restante da 

população. O indivíduo se vê completamente anulado em face aos poderes econômicos, uma 

vez que a elevação do padrão de vida das classes inferiores se dá exclusivamente na esfera do 

consumo, enquanto forma de dominação dos homens e da natureza. 

Dentro da tradição filosófica da Teoria Crítica, Marcuse (1969) demonstra que a noção 

de liberdade e sociedade livre da civilização industrial, devido à satisfação das necessidades 

proporcionada pelo mercado, será sempre relativa numa sociedade que engolfa a grande maioria 

da população em formas refinadas de exploração. No capitalismo as necessidades humanas 

estão sujeitas a padrões críticos dominantes, que visam o desenvolvimento repressivo do 

indivíduo. Enquanto necessidades pré-condicionadas, a satisfação de necessidades para uns 

constitui a miséria para outros. Sob o jugo repressivo, a liberdade foi transformada em poderoso 
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instrumento de dominação, pois a livre escolha entre uma ampla variedade de mercadorias e 

serviços não implicam numa vida livre de alienação.     

No geral, os conceitos de campo e habitus desmontam as representações absolutas da 

ciência e as apresentam como parte de um sistema simbólico estruturante e estruturado. O 

conceito de habitus revela que a fronteira entre senso comum e ciência caracteriza-se por sua 

imprecisão. Na verdade, o senso comum constitui uma dimensão do saber e seria ingênuo, por 

parte dos cientistas, continuarem acreditando piamente na genuinidade dos fatos produzidos em 

laboratórios e interpretados através da observação, sem considerar a influência do habitus e do 

campo (BOURDIEU; CHANBOREDON; PASSERON, 2015).  Bourdieu, Chanboredon e 

Passeron (2015) defendem a necessidade de uma ruptura com a ideologia científica por meio 

da instituição da vigilância epistemológica como uma dimensão do campo científico. Para 

Bourdieu (2001) a reflexividade é uma forma eficaz de reforçar as hipóteses, censurar e fornecer 

instrumentos para uma crítica técnica, que permita controlar de forma mais atenta os sentidos 

da pesquisa científica, sobretudo, sem buscar uma forma de saber absoluto, outrora, buscado na 

ciência moderna, mas exercer a vigilância epistemológica sobre o terreno em que os obstáculos 

epistemológicos são, primordialmente, obstáculos sociais.   

  De forma semelhante, Boaventura Santos (2009) defende um rompimento 

epistemológico com uma visão hegemônica de ciência, porém, sua visão se sustenta na crítica 

à epistemologia dominante, fundamentada em duas concepções totais de pensamento: o 

cristianismo e o colonialismo. Essas duas ideologias consolidaram-se no campo científico 

contrapondo os saberes locais. A missão colonizadora buscou suprimir todas as práticas locais 

que contrariassem a cultura cristã europeia, baseada numa pretensa universalidade, e de certo 

modo, plasmada numa ciência. Para o autor, a intervenção política, econômica e militar do 

colonialismo e do capitalismo ocidental foi responsável pelo epistemicídio dos saberes e fazeres 

dos povos e culturas não-ocidentais e não-cristãos. 

Na contemporaneidade, o colonialismo ainda exerce influência sobre os cientistas (e 

planejadores urbanos), incluindo os povos do Sul, numa relação desigual de saber e poder que 

relegou os saberes dos povos locais à subalternidade. O Sul, concebido pelo autor, se traduz 

numa concepção metafórica que se sobrepõe ao Sul geográfico e abrigaria todos os grupos 

sociais submetidos à dominação epistemológica colonialista (SANTOS, 2009). No hemisfério 

Sul, por exemplo, as elites locais continuam se beneficiando da dominação capitalista e 

colonialista, enquanto no hemisfério Norte mulheres, negros, latinos, indígenas, entre outros 

grupos sociais, estão sujeitos à mesma dominação (idem, ibid). 
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Na formulação de sua própria linha de pensamento, Souza Santos (2009) estabeleceu 

uma dívida com Michel Foucault, no qual Souza Santos pode agregar ao seu pensamento 

reflexões acerca dos saberes dominados e o Direito como instrumento de dominação. Para 

Foucault (2002) em todas as sociedades, mas principalmente na sociedade capitalista, existem 

múltiplas relações de poder, que atravessam e constituem o corpo social, de maneira que estas 

relações de poder não podem funcionar de forma adequada sem uma produção do discurso, sem 

uma economia dos discursos de verdade. Na visão do filósofo, os sujeitos sociais estão 

submetidos ao poder de produção de discursos verdadeiros, que só podem ser exercidos pelos 

sujeitos quando inseridos na produção de verdade.   

Em diálogo com a estrutura estruturante e estruturada do habitus, a linguagem, segundo 

Bakhtin (2006) precede relativamente à consciência, uma vez que a consciência se afirma como 

realidade mediante a encarnação material em signos, constituindo uma espécie de alimento para 

a consciência individual.  

Estas formas de dominação de saber e poder estão, necessariamente, relacionados a uma 

hegemonia das classes dominantes no capitalismo. A hegemonia, segundo Gramsci (1991), é 

uma ação política e cultural da classe dominante, cujo objetivo visa articular os grupos aliados 

e, muitas vezes, os grupos decididamente inimigos, na busca do consenso em torno das 

ideologias dominantes.   

A adesão das classes subalternas às ideologias dominantes e o modo pelo qual se efetiva 

essa adesão ocorrem por meio de um conjunto de instituições privadas (GRAMSCI, 1978, p. 

10), no qual o grupo dominante busca conquistar o consenso das classes subalternas em torno 

de sua produção cultural. Gramsci cita algumas instituições responsáveis pela organização da 

cultura: a escola e a Igreja Católica foram definidas pelo autor como as duas maiores 

organizações culturais de sua época; os jornais e revistas também foram incluídos entre as 

instituições responsáveis pela circulação de ideologias, além das editoras e universidades 

(GRAMSCI, 1978). 

Em Gramsci (1978) não existe separação entre a ciência e o senso comum. A circulação 

de ideologias propagadas pelas mais diversas instituições demonstram que a conquista da 

hegemonia (através da ciência ou do planejamento urbano, no caso deste trabalho) necessita, 

indubitavelmente, da adesão das classes subalternas.  

A relação entre senso comum e ciência também é dialética, pois, como compreendeu o 

autor, todos os homens são “filósofos” (GRAMSCI, 1978, p. 11), na medida em que todos 

realizam alguma atividade intelectual e possuem uma concepção de mundo, e, de certa maneira, 

em contínua relação com a ciência. Embora alguns campos do conhecimento (para usar uma 
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expressão de Bourdieu)  busquem, na acepção de Gramsci, distanciar-se dos saberes populares, 

verifica-se, de fato, que a política assegura a circulação dos conhecimentos superiores entre os 

populares (idem, ibid).   

Nessa perspectiva, os planejadores urbanos, agentes considerados neste estudo, podem 

ser observados como participantes da organização cultural hegemônica, uma vez que sua 

produção simbólica contribui significativamente para fundamentar as ideologias das classes e 

frações de classe.  

Para os intelectuais, de modo geral, dedicados à difícil tarefa de romper com a 

epistemologia dominante, Bourdieu (2015) adverte que a vigilância epistemológica não deve 

ser vista de forma ingênua, tal como uma dimensão capaz de libertar o pesquisador de todas as 

ideologias que pesam sobre sua pesquisa. Tal iniciativa não passaria de um esforço inútil, ao 

passo que: “o saber da reflexão epistemológica só poderia se encarnar realmente na prática uma 

vez que fossem estabelecidas as condições sociais de um controle epistemológico, isto é, de 

uma troca generalizada de críticas construídas” (BOURDIEU; CHAMBOREDON; 

PASSERON, 2015, p. 94).   

Se os agentes de determinado campo científico disputam com os agentes dos demais 

campos a adesão do grupo hegemônico a suas ideologias, explorar-se-á, no tópico seguinte, a 

posição dos movimentos sociais como contraponto à hegemonia, a partir do pensamento de 

Gramsci.   

 

1.2.3. UM OUTRO DISCURSO: Movimentos Sociais, Resistências e Proposições à Hegemonia 

 

Realiza-se neste tópico uma tentativa de discutir os movimentos sociais à luz das ideias 

de Gramsci. Procura-se evitar anacronismos na análise de movimentos sociais em períodos 

históricos distintos. Na verdade, se aposta na atualidade de muitas noções, expressões e 

conceitos da produção política e filosófica gramsciniana. Para tanto, foram selecionados alguns 

intérpretes do pensamento de Gramsci para apoiar essa tarefa.  

Retomando a discussão anterior, a construção da hegemonia, segundo Gruppi (1980), 

constitui uma ação de classe que visa unificar, através da ideologia, as disparidades e 

antagonismos do bloco social. A classe dirigente, pelo exercício da ação política, ideológica e 

cultural, é capaz de manter articulados grupos de forças heterogêneas e impedir que as 

contradições sistêmicas explodam, numa recusa à ideologia dominante. 

Gramsci, segundo Gruppi (1980), apresenta a questão da hegemonia a partir da análise 

da hegemonia da burguesia italiana durante as primeiras décadas do século XX. Na análise 
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gramsciniana, a estratégia hegemônica organiza a cultura pela veiculação de ideologias por 

diferentes canais, como o serviço militar, o rádio, o cinema, etc (idem, ibid). Na 

contemporaneidade, a circulação de ideologias ocorre com mais amplitude graças à 

multiplicação dos canais de circulação de informação, que incluem a televisão, a internet e 

outros dispositivos de conexão de redes sociais. 

Segundo Simionatto (1999), Gramsci compreende a sociedade civil como a 

materialização de instituições veiculadoras de ideologias, tais como sindicatos, partidos 

políticos, associações de trabalhadores, editoras, entidades conceituadas como “aparelhos 

privados da hegemonia” (SIMIONATTO, 1999, p. 99), cuja função é garantir o exercício do 

poder mediante o consenso (idem, ibid).  

 O papel dos intelectuais na sociedade civil, segundo Coutinho (1980), é articular os 

sistemas das instituições sociais para concretizar o papel da cultura, seja como forma de 

reprodução da ordem seja para a transformação da sociedade. Surge na visão gramsciniana a 

figura do “intelectual orgânico” (COUTINHO, 1980, p. 17), aquele que, para Gramsci, se 

manifesta ativamente nas classes e grupos sociais de origem ou de adoção e exerce uma função 

nos aparelhos privados da hegemonia (idem, ibid). 

A partir deste ponto, segundo Simionatto (1999), a proposta revolucionária 

gramsciniana assume uma postura divergente da corriqueira noção de tomada do poder. 

Segundo a autora, Gramsci via no protagonismo político das diversas organizações da 

sociedade civil os indicativos de que o Estado moderno era, na verdade, um Estado ampliado, 

ou seja, como aponta Coutinho (1980), o domínio dos grupos sociais não era mais exclusividade 

dos aparelhos coercitivos do Estado, tal como ainda o era nos países orientais, na época de 

Gramsci.  No ocidente, a relação entre sociedade civil e Estado era mais equilibrada, devido à 

superação dos autoritarismos absolutistas ou despóticos, e o Estado se amplia graças a uma 

maior autonomia alcançada com o liberalismo. Para Coutinho (1980), esta periodização válida 

para a Europa (ocidente e oriente) não se repete, necessariamente, em outros países, mas isso 

não nega os processos tardios de ampliação do Estado ocorridos em algumas regiões, sobretudo 

na América Latina. 

Para Coutinho (1980), a estratégia revolucionária gramsciniana no ocidente se 

caracterizou pela conquista de espaços e posições, conceituada pelo filósofo como “guerra de 

posição” (COUTINHO, 1980, p. 103), em contraponto à estratégia do assalto ao poder utilizada 

em sociedades com predomínio do Estado-coerção (idem, ibid). Nas palavras de Gramsci 

(1991): “a guerra de movimento (ataque frontal) transforma-se cada vez mais em guerra de 
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posição (hegemonia civil), podendo-se dizer que um Estado vence uma guerra quando prepara 

minuciosamente e tecnicamente no tempo de paz” (GRAMSCI, 1991, p. 91).  

A conquista da hegemonia em Gramsci, segundo Coutinho (1980), se resume numa ação 

voltada à direção política ou do consenso. Portanto, se para Gramsci (1991) a guerra é uma 

continuação da política sob outras formas, a hegemonia civil deve ser conquistada pela 

ocupação de espaços e posições em tempos de paz. Se a classe dirigente, segundo Gruppi 

(1980), possui intelectuais responsáveis pela mediação e consenso das classes subalternas, as 

classes subalternas devem criar por si mesmas, seus próprios intelectuais. Deste modo, os 

intelectuais possuem uma função político-pedagógica fundamental na relação com a população 

mais pobre. O exercício da função dirigente forneceria instrumentos para criação de uma 

concepção superior ao senso comum, denominada por Gramsci como “bom senso”, que 

partindo do senso comum, o transforma (GRUPPI, 1980, p. 69). 

Para dialogar com os autores que refletem sobre as principais ideias de Gramsci, 

apresentam-se, a seguir, alguns autores de destaque no debate sociológico sobre os novos 

movimentos sociais.  

Alonso (2009), em seu ensaio sobre as teorias dos movimentos sociais, inicia a discussão 

sobre as principais características dos movimentos sociais da década de 1960, cujo ápice foram 

às manifestações internacionais de Maio de 1968. As grandes manifestações de rua daquele 

período levaram alguns teóricos a interpretações equivocadas, confundindo-as com o 

movimento sindical-operário.  Logo se viu que as lutas não se baseavam, exclusivamente, em 

lutas de classe, e que as lutas identitárias, tal como o feminismo, o antirracismo, o pacifismo e 

o ambientalismo, assumiram o protagonismo. Essencialmente, os participantes tinham um perfil 

diferenciado e heterogêneo, eram jovens estudantes, sobretudo de classe média, empunhando, 

a princípio, bandeiras novas, “não mais voltadas para as condições de vida, ou para a 

redistribuição de recursos, mas para a qualidade de vida” (ALONSO, 2009, p. 51).  

Para Alonso (2009), cientistas sociais elaboraram três teorias para compreender esse 

fenômeno: a Teoria da Mobilização por Recursos (TMR), a Teoria do Processo Político (TPP) 

e a Teoria dos Novos Movimentos Sociais (TNMS). Todas, essencialmente, eram 

reinterpretações das teorias marxistas de base econômica, porém, diferenciavam-se no 

reconhecimento dos atores sociais como mobilizadores de processos de mudança social. Em 

resumo, a TMR entende que os movimentos sociais se organizam de modo semelhante aos 

partidos políticos; a TPP abre um espaço maior para a cultura na explicação da ação coletiva e, 

finalmente, para a TNMS os novos sujeitos não seriam as classes, mas os grupos marginais.  
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Mammarella (1993), por sua vez, posicionou-se contrária à definição, até então 

inovadora, sobre os novos movimentos sociais. Na verdade, segundo a autora, os novos 

movimentos sociais são os movimentos de classe nascidos durante o desenvolvimento do 

capitalismo. Os movimentos camponeses, étnicos, nacionalistas e religiosos, não seriam novos, 

mas remontam a séculos em diversas partes do globo. 

Deste modo, para Marteleto (2001), as redes sociais se constituem como uma das formas 

mais antigas de ativismo social. As redes sociais reúnem um conjunto de participantes 

autônomos, unidos por ideias comuns em tornos de valores e interesses comuns. Embora o 

trabalho em redes de conexões seja tão remoto quanto à humanidade, no último século tornou-

se uma ferramenta de organização coletiva, com raízes na participação individual, 

potencializado pelas mídias digitais. 

Na contemporaneidade, segundo a autora, as redes se desenvolvem em torno de diversos 

níveis de organização; global, nacional, regional, local e comunitário. As redes não supõem 

uma estrutura hierárquica e uma organização vertical, pelo contrário, na estrutura das redes 

predomina a estrutura extensa e horizontal. Porém, a estrutura horizontal não exclui a existência 

de relações de poder. Embora não exclusivamente, as redes sociais designam movimentos 

fracamente institucionalizados, reunindo indivíduos e grupos associados. Sua dinâmica está 

voltada para a consolidação e o desenvolvimento das atividades de seus membros 

(MARTELETO, 2001).  

No Brasil, Gohn (2004), em um balanço sobre os movimentos sociais da segunda 

metade do século XX, os periodizou em dois momentos significativos: 1) 1964 a 1975, 

movimentos de resistência à Ditadura Militar e 2) 1984 a 2000, redemocratização e 

rearticulação dos movimentos sociais. Este último período é marcado por um duplo processo: 

por um lado; a conquista de direitos constitucionais e abertura de espaços participativos, em sua 

maioria instituídos pela Constituição Federal de 1988, por outro; os processos políticos de 

mudança institucional não acompanharam os preceitos da nova constituinte, de modo que o 

novo pacto não propiciou um rompimento com as desigualdades estruturais do país. 

A década de 1990, para a autora, significou aos movimentos sociais um período de 

rearticulação. Esta rearticulação visou à superação de crises internas e externas: no âmbito 

externo, iniciou-se um processo de desmonte dos direitos sociais e sua substituição por serviços 

privados. Este processo no âmbito do governo federal desgastou e instaurou uma crise dos 

movimentos sociais. No âmbito interno, por sua vez, os movimentos e organizações não 

governamentais (ONGs cidadãs) incorporados ao Estado foram submetidos a uma série de 

regras para captação de recursos estatais e, consequentemente, desvirtuou-se o papel dessas 
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organizações, uma vez que a obediência às regras de financiamento estatal limitava suas formas 

de atuação na sociedade. Assim sendo, segundo a autora, muitos movimentos tornam-se simples 

prestadores de serviços públicos (GOHN, 2004). 

 Apesar deste quadro, as iniciativas de organização política e cultural dos movimentos 

sociais não desapareceram com a Nova República. Semeraro (2014) não deixou de notar as 

primeiras organizações que se aproximaram dos conceitos elaborados por Gramsci, 

concretizadas em organizações político-pedagógicas que surgiram durante a Ditadura Militar e 

prevaleceram na Nova República, tais como associações de bairro, pastorais, movimentos 

populares e universitários. 

Deste modo, Semeraro (2014) buscou identificar semelhanças entre os movimentos 

populares e os grupos sociais subalternos, com base em Gramsci. Na visão gramsciniana, os 

grupos sociais subalternos se caracterizam, em geral, por expressões explosivas e episódicas 

em constante ebulição, mas, enfraquecidos por suas próprias debilidades organizativas. Os 

movimentos populares, na visão do autor, são essa combinação de fragilidades e ambiguidades 

e, simultaneamente, um potencial explosivo que contribui para impulsionar formas de 

organização social coletiva em torno de projetos de emancipação social (SEMERARO, 2014). 

A proposta gramsciniana de construção de uma contra-hegemonia parte do pressuposto 

de que o trabalho de elaboração crítica e consciente dos sujeitos sociais deve, necessariamente, 

leva-los a atingir uma concepção de mundo superior (“bom senso”), desvinculada das noções 

impostas pelo grupo dirigente (GRAMSCI, 1986). Embora a noção de contra-hegemonia, na 

visão de Gramsci, represente uma noção distante e talvez utópica em certo sentido na conjuntura 

dos movimentos sociais contemporâneos, tal utopia faz-se absolutamente necessária.  

Como apontou Foucault (2002) deve-se ter em mente que no capitalismo 

contemporâneo a dominação é exercida por múltiplas formas. De modo geral, o poder não está 

somente na figura do rei, mas nos súditos em suas relações recíprocas. De mesma forma, o 

poder não está somente no Estado, mas em múltiplos canais que funcionam no interior do carpo 

social.  

Semeraro (2014) reconhece que, apesar da fugacidade, dispersão e imediatismo, para 

citar algumas características dos movimentos populares, suas iniciativas vão além da 

espontaneidade e são construídas por formas de organização político-culturais que conseguem 

arregimentar consideráveis segmentos da população mais pobre. Tais movimentos populares, 

como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MTST), o Movimento dos Atingidos 

por Barragens (MAB), o Grito dos Excluídos, o Fórum Social Mundial (FSM), os movimentos 

indígenas, para citar alguns exemplos, conseguem estabelecer uma verdadeira rede local-global, 
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onde organizações políticas e setores populares em atuação conjunta. Como diria Bourdieu 

(1998), o capital social é construído nessas redes duráveis, mais ou menos institucionalizadas, 

de interconhecimento e relacionamento mútuo.  

Contrariando as noções mecânicas marxistas que compreendiam a teoria como serva da 

prática, para Gramsci (1978), a superação do mundo cultural existente só poderia ocorrer 

mediante a busca da unidade entre teoria e prática, traduzindo-se, ao mesmo tempo, a unidade 

entre intelectuais e classes subalternas, de modo que um estado de autoconsciência crítica e 

contra-hegemônica significaria, necessariamente, a criação de intelectuais orgânicos a partir do 

contato entre intelectuais e segmentos populares.  

Na visão de Gramsci o aparecimento de intelectuais orgânicos tornou-se um fenômeno 

concreto com a modernidade e, a partir de então, uma organização cultural contra-hegemônica 

deveria fomentar a criação de intelectuais a partir das classes subalternas. A hegemonia, 

enquanto luta pelo consenso, não deixa de ser traduzida como uma batalha de ideias, 

atravessada pelas instituições responsáveis pela circulação de ideologias (COUTINHO, 1980). 

Esta interpretação de Coutinho dialoga, de certa maneira, com a noção de campo de forças, em 

Bourdieu, pois a luta simbólica entre os agentes, imbuídos de capitais específicos, ocorre, 

necessariamente, através da comunicação e, por isso, a conservação ou transformação das 

relações de força está sempre em jogo no campo (BOURDIEU, 2001).  

 No tópico a seguir, a discussão sobre o planejamento urbano como campo de saber e 

sistema simbólico exemplifica a herança epistemológica ocidental pode se manifestar está 

presente nas políticas ambientais e no planejamento urbano.   

 

1.3 URBANISMO E NATUREZA: a paisagem incorporada no discurso e na sustentabilidade 

urbana 

 

A incorporação da noção moderna de paisagem ao ideário e prática do planejamento 

urbano é processo sócio-histórico, inaugurado no século XIX, pela valorização do aspecto 

cênico da paisagem e sustentado ora pela visão utilitarista, ora romântica, ora científica da 

natureza, em permanente contraposição e conflito com o desenvolvimento urbano. Na 

contemporaneidade, o ambiente se insere na agenda política urbana como patrimônio natural, 

bem comum a ser preservado na forma de unidades de conservação. A patrimonialização e 

ordenamento urbano dessas áreas, nas segregadas cidades brasileiras, são permeados por 

conflitos de natureza étnica, econômica, política e cultural (SANTOS, 2009).  
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Segundo Silveira (2009) conceito moderno de paisagem, dividida em cultura e natureza, 

tende a desconsiderar as contradições da produção capitalista do espaço e os grupos sociais 

envolvidos na produção dos espaços, como os habitantes de áreas de proteção ambiental, 

afetados por políticas de reassentamento. A essência da distinção, segundo Latour (1994), está 

no naturalismo, ciência fundadora da modernidade, que dividiu a natureza em qualidades 

primárias, objetivas, escrutinaveis pela ciência e secundárias, subjetivas, não cognoscíveis 

cientificamente. Essa bifurcação teria naturalizado as relações humanas e subtraído delas o seu 

caráter político.   

Na contemporaneidade, o rompimento com uma visão naturalista de ciência e o 

reconhecimento da natureza como híbrido possibilitaria a ciência incorporar as dimensões 

sociais e políticas às proposições de intervenção sobre o espaço urbano. Silveira (2009) revelou 

como a paisagem, tomada para além do viés contemplativo e estético, emerge como uma 

dimensão espacial carregada de práticas triangulares de sentido – onde grupos, agentes e meio 

ambiente – interagem mutuamente, constituindo um híbrido natural e cultural constantemente 

modificado pelo devir histórico.  

Entretanto, a ideologização da paisagem mascara os conflitos pela disputa dos recursos 

ambientais e suas interfaces com a política de criação de unidades de conservação. Paisagem é, 

portanto, conceito complexo, termo dialético que conecta elementos imensuráveis como 

natureza e cultura, terra e vida e, a despeito da inquestionável presença material, somente se 

efetiva ao ser apreendida por um observador externo. Daí a "poética e política” (COSGROVE, 

2006, p. 50) singular da paisagem, que a caracterizam como ideologia visual. 

Na contemporaneidade, segundo Zukin (2000) as formas de controle social tornaram-se 

cada vez mais refinadas, incluindo a comunicação de massa que reproduz uma infinidade de 

imagens reais e artificiais. Nesse sentido, paisagens tornaram-se objeto de apropriação cultural 

para o consumo visual, a partir concepção de duas formas de paisagens arquetípicas: 

enobrecimento e Disney World.  

Primeiro; o enobrecimento é uma forma de apropriação cultural que ocorre inicialmente 

com a inserção de grupos sociais não vinculados à paisagem nativa, que conduzem um processo 

material de apropriação espacial, por sua vez, impondo sua própria visão da paisagem. Na 

contemporaneidade este processo ocorre nas áreas centrais de grandes cidades, quando o capital 

busca expandir seus negócios nas áreas centrais, consequentemente, substituindo a população 

de classe baixa do centro por classes nobres (ZUKIN, 2000).  

Segundo; o Disney World, obviamente, trata da apropriação da paisagem para o 

consumo visual, através da incorporação do mundo social, ao mesmo tempo, afastadas dos 
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assuntos do trabalho e da vida cotidiana de modo geral. Desta feita, o Disney World se 

desenvolve com base na comercialização da fantasia privada, que se expande por meio de 

projetos econômicos, como parques temáticos e produtos culturais (idem, ibid). 

Neste cenário, para Acselrad (1999) a apropriação do discurso ambientalista pelos 

grupos econômicos. O embate entre tecnificação e politização do espaço se atualizou, 

incorporando o discurso da sustentabilidade como ideal a ser alcançado pelas cidades, ao 

mesmo tempo, tratando as populações mais pobres de maneira reificada.  

De fato, existe uma justificativa política e científica para a criação das unidades de 

conservação, que, supostamente, resolveriam os conflitos gerados pelas disputas sociais da 

natureza, em conflitos sociais cada vez mais intensos, que se manifestam nos territórios 

(SANTOS, 2009).  

No tópico a seguir discute-se a noção de território e conflitos territoriais no contexto 

globalização econômica, a partir da visão do geógrafo Rogério Haesbaert. 

 

1.4 TERRITÓRIOS DE VIDA, entre a precarização das condições de moradia e o meio 

ambiente 

 

A partir do diálogo com diversos campos do conhecimento científico, Haesbaert (2011) 

elaborou uma concepção de território “integradora” (HAESBAERT, 2011, p. 74), que inclui as 

definições política, econômica, simbólica e natural, um híbrido social perpassado por múltiplas 

relações de poder. O autor foi influenciado por Henri Lefebvre (2006), particularmente, por sua 

teoria do espaço, compreendido pelo filósofo de forma objetiva e subjetiva, onde os fenômenos 

sensíveis coexistem com o imaginário, as representações, os símbolos e as utopias.  

Lefebvre (2006) analisou o espaço a partir de três dimensões: o espaço percebido 

(prática do espaço), o espaço concebido (representação do espaço) e espaço vivido (espaços da 

representação). O espaço percebido diz respeito ao espaço da prática social, das relações sociais 

com o meio material. O espaço concebido diz respeito às representações do espaço elaboradas 

pelos intelectuais, muitas vezes, alinhadas às representações dos grupos dominantes. O espaço 

vivido refere-se aos signos e símbolos criados pela imaginação de grupos na vida cotidiana 

(LEFEBVRE, 2006). 

A partir da leitura de intérpretes do pensamento Lefebvriano, Schmid (2012) entendeu 

estas três dimensões de espaço da seguinte forma: o espaço percebido corresponde à dimensão 

material onde sujeitos e grupos sociais desenvolvem suas formas de interação; o espaço 

concebido são as representações do espaço que circulam através da linguística e conseguem 
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definir o espaço (como os planos de desenvolvimento urbano) e o espaço vivido é a dimensão 

simbólica do espaço, que pode ser vista como inversão das representações do espaço. Nessa 

última dimensão se encontram os símbolos do espaço que conectam os indivíduos ao mundo 

material, como os deuses, os mitos e as lendas.  

Na dimensão do espaço concebido, os processos de segregação sócio espacial dos 

grupos marginalizados, de certa forma, resultantes do planejamento conduzido no capitalismo 

contemporâneo, constituem uma forma de “exclusão territorial”, ou, “territorialização precária” 

(HAESBAERT, 2011, p. 313). Os grupos excluídos da atividade planejadora, impossibilitados 

de exercer efetivo controle sobre seu espaço de vida, são formalmente tratados no âmbito do 

capitalismo globalizado de forma reificada, “amontoados” ou “ajuntados confusamente” 

(HAESBAERT, 2011, p. 314). Os “aglomerados humanos de exclusão”, (HAESBAERT, 2011, 

p. 314) expõem as características de privação e precarização do território no capitalismo 

contemporâneo. 

Tome-se como exemplo desses conflitos entre o espaço concebido, percebido e vivido, 

o embate ideológico e instrumental entre as proposições para as unidades de conservação 

habitadas, em que o conceito técnico de risco, em sua definição matemática (probabilidade de 

ocorrência de um perigo) tornou-se limitado para analisar a complexidade da dinâmica 

ambiental e territorial e vem sendo substituído pela noção de vulnerabilidade, tanto nas ciências 

ambientais, como nas ciências sociais (SPINK, 2014; HOGAN, 2005).  

A noção de vulnerabilidade, segundo Spink (2014), incorpora as condições sociais, 

econômicas e culturais de indivíduos ou grupos que os predispõem à maior ou menor 

suscetibilidade ao perigo e considera o componente subjetivo, de percepção do risco e sua 

hierarquização em relação a outros riscos, fornecendo melhor compreensão sobre as decisões 

tomadas e ambivalências diante dos riscos revelados. Em linhas gerais, a noção de 

vulnerabilidade entende as condições econômicas, sociais e culturais como elementos 

condicionantes que incidem sobre as escolhas das populações de viver em áreas ambientalmente 

frágeis, e simultaneamente, constituídas como territórios de vida.  

Diante do dilema posto aos planejadores urbanos quanto à compatibilização de conflitos 

e a melhoria da qualidade de vida de populações em territórios de vida, Bueno (2008) adverte 

a necessidade de inserção de parâmetros de sustentabilidade para corrigir as disparidades 

históricas da urbanização incompleta e excludente das cidades brasileiras. Para tanto, os planos 

nacionais de ampliação das redes de água, esgoto, drenagem e urbanização de favelas têm 

enorme importância no sentido de implementar a separação das águas da chuva e esgotos 

domésticos, evitando a contaminação da população. Por outro lado, Spink (2014) salienta que 
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a tendência para essas áreas, com os novos códigos de ordenamento urbano e ambiental, tem 

sido a realocação das comunidades, promovida pelo poder público, em geral para áreas 

periféricas, em movimento que simultaneamente rompe territórios de vida e mantém sua 

precariedade. 

Partindo do pressuposto de que há um distanciamento do olhar dos técnicos para com 

as populações habitantes de territórios de vida, Bueno (2000) propõe outro olhar sobre a 

ecologia das favelas, a partir de uma visão mais humana que considere a sabedoria dos 

moradores na implantação não ortogonal dos assentamentos, na obediência às sinuosidades do 

terreno, na apropriação das declividades, preservação de nascentes e córregos, no desenho dos 

lotes e recuos das edificações, no traçado das ruas, vielas e becos.  

Partindo de uma abordagem latino-americana, Svampa (2010) demonstra que as 

reivindicações deste olhar mais humano para com as populações mais pobres resultam também 

da ampliação das estratégias discursivas dos movimentos sociais, no campo e na cidade, da 

América Latina. A globalização da econômica incidiu fortemente sobre a posse da terra e do 

território, ocasionando uma redistribuição dos conflitos territoriais e, sintomaticamente, 

ameaçando a existência dos setores mais vulneráveis, como os trabalhadores rurais, indígenas 

e comunidades tradicionais.  

No final século passado, segundo Zibechi (2007), a adoção do neoliberalismo pela 

maioria dos Estados da América Latina, seguida do sucateamento das políticas de bem-estar-

social, contribuiu para o efeito inverso da opressão e segregação das populações com menor 

poder aquisitivo nas cidades, de modo que as periferias urbanas passaram a concentrar uma 

multiplicidade de setores oprimidos, em gênero, raça, classe e etnia, transformando estes 

territórios em verdadeiras fraturas do capitalismo.  

Deste modo, segundo Svampa (2010), as lutas dos movimentos sociais latino-

americanos assumem o caráter antiglobalização, no que tange ao questionamento da 

mercantilização das relações sociais, ao mesmo tempo, propondo uma revalorização dos 

direitos culturais e territoriais dos povos da América Latina. 

Estes principais conceitos e noções dos autores apresentados contribuirão de maneira 

significativa para compreender o Banhado e o planejamento urbano a partir da noção de sistema 

simbólico, em Bourdieu. Apresenta-se, a seguir, os materiais e métodos desta pesquisa. 
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2 METODOLOGIA  

 

Trata-se de pesquisa exploratória, histórica e sociológica, focada em um estudo de caso, 

e realizada por procedimentos qualitativos em triangulação de métodos: pesquisa documental, 

observação participante e entrevistas semiestruturadas, tendo como objeto os conflitos e 

disputas em torno das proposições urbanas para a área física e a população da Concha do 

Banhado, localizada no centro da cidade de São José dos Campos, no período compreendido 

entre 1937 a 2016.   

A pesquisa documental utilizou fontes primárias e secundárias. As fontes primárias 

analisadas foram documentos legais, em especial, os planos de intervenção urbana para a área 

do Banhado; ofícios e correspondências do poder executivo e do legislativo municipal; 

matrículas dos proprietários da APA do Banhado; atas da câmara de vereadores, documentos 

do BID; documentos da Comissão de Moradores do Banhado. As fontes primárias foram 

encontradas no Arquivo Público Municipal, na Secretaria de Planejamento Urbano da 

Prefeitura Municipal, na câmara de vereadores, cartórios, nos acervos particulares dos 

moradores do Banhado e da Comissão de Moradores do Banhado. Documentos institucionais 

foram consultados no Laboratório de História da Universidade do Vale do Paraíba. Outros 

documentos institucionais foram disponibilizados pela Defensoria Pública Estadual, e os 

demais estavam disponíveis na internet. 

As fontes secundárias de pesquisa foram os jornais locais, tanto impressos como 

digitais. Foram consultados os jornais impressos: Correio Joseense, selecionados os anos de 

1938 e 1939; Jornal Agora, entre 1973 e 1974; a Revista de Construção, de 1978, Jornal 

Valeparaibano, nos anos de 1986 e 1991; e o Jornal O Vale, entre os anos de 2008 e 2016. Este 

último pode ser encontrado em versão impressa e digital.  

A análise de fontes secundárias incluiu registros disponíveis na internet, incluindo as 

redes sociais, dentre as quais se destaca a página do facebook Banhado Resiste (BANHADO..., 

2014), administrada em conjunto por vários movimentos sociais, contribuindo para com o 

objetivo específico de identificar os atores de resistência aos projetos institucionais para o 

Banhado, bem como os mecanismos populares de atuação dos atores e grupos sociais. Criado 

no ano de 2014, a página do facebook Banhado Resiste era administrada por movimentos 

horizontais, alguns apartidários e outros partidários, de cunho político diversificado e perfil 

militante juvenil, originados nas Jornadas de Junho de 2013.  

A observação participante foi conduzida pela participação do pesquisador nas reuniões 

da Comissão dos Moradores do Banhado e movimentos sociais, estabelecendo contato com 
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seus moradores e outros agentes envolvidos na defesa do Banhado, como a defensoria pública 

e os movimentos sociais. As percepções, sensações e reflexões acerca do conteúdo dos debates 

da comissão de moradores, movimentos sociais e defensoria pública observados e vividos 

foram registradas no diário de campo.  

Por fim, as entrevistas com atores selecionados, membros de nove famílias que habitam 

o Banhado há três gerações ou mais, apresentaram a perspectiva das pessoas afetadas pelas 

propostas de planejamento urbano. Foram também entrevistados consultores particulares e 

funcionários da prefeitura municipal, totalizando quatro pessoas, estas, com posição de 

destaque na intermediação da relação entre Prefeitura Municipal, moradores do Banhado e o 

BID.  

 

2.1 Método de Análise 

 

A metodologia de análise de resultados teve como base a Análise de Conteúdo das 

entrevistas e da documentação empírica (planos, jornais e proposições para a área), 

fundamentada nas contribuições de Bardin (1977). As unidades de contexto utilizadas nesta 

análise se basearam no roteiro de entrevista. No âmbito da análise de conteúdo, a autora explica 

que as unidades de contexto, isto é, palavras ou temas, servem de unidades de compreensão dos 

significados das mensagens.  

A metodologia de análise de resultados também se baseou na teoria do espaço de 

Lefebvre (2006), identificando, nos resultados, os conceitos de espaço percebido, concebido e 

vivido. De forma complementar, a História Oral também foi utilizada como recurso de análise 

das entrevistas, principalmente, os conceitos de identidade (POLLACK, 1992) e memória 

coletiva (HALBWACHS, 1990).  

Os resultados que serão apresentados foram organizados em quatro períodos, 

estabelecidos pelos pesquisadores com base nas características marcantes das práticas de 

planejamento urbano, identificadas na documentação analisada, ou corroboradas nas narrativas, 

e que podem ser referidas ao contexto político econômico nacional e internacional, e ao campo 

do planejamento. Tais fases podem ser denominadas: Sanitarista (1937-1945), Funcionalista no 

período desenvolvimentista (1958-1974) Funcionalista no período da abertura política (1978-

1992) e Empresarial (1995-2016).   

Cada seção é aberta por uma narrativa literária que sintetiza os achados na perspectiva 

tridimensional do espaço em Lefebvre, tendo como recurso a construção de quatro personagens 

que narram a sua experiência e vivência no Banhado em cada período. Na primeira e na segunda 
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fase apresenta-se um personagem fictício construído com base nas entrevistas e na 

documentação de época. Na terceira fase o interlocutor é uma personagem real que compartilha 

sua experiência no espaço vivido através da poesia. Na última fase, o personagem é o próprio 

pesquisador, que apresenta a experiência prática e subjetiva da imersão no campo.  

Em cada período histórico as seções são estruturadas tendo por guia as três categorias 

do espaço de Lefebvre, percebido, concebido e vivido, que dialogam com as categorias 

identificadas na análise de conteúdo das entrevistas e documentos pesquisados. 

Abaixo, uma linha do tempo (Quadro 1) apresenta os períodos e planos analisados neste 

trabalho. 
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Quadro 1:LINHA DO TEMPO 

 

Fonte: Elaboração do autor.

SANITARISTA FUNCIONALISTA NO PERÍODO 

DESENVOLVIMENTISTA 
FUNCIONALISTA NO PERÍODO DA ABERTURA POLÍTICA EMPRESARIAL 

Períodos 1938-1939 1958-

1971 
1971 1973-1974 1978 1981 1984 1989 1991-

1992 
1995 1999-

2004 
2006-

2012 
2010-2013 2013 

Projeto Abertura 

da Avenida 

São José 

(Ato n° 17, 

40 e 44) 

CEPEU  SERETE  Parque 

Regional 

do 

Banhado 

Projeto 

Geométrico 

do Anel 

Viário 

Área 

Recreacional 

do Banhado  

Lei 

Municipal 

n° 

2.792/1984 

(APA do 

Banhado) 

Nova 

Interligação 

SP-50/SP-

99 

Eco-

Parque  
PDDI 1995 HBB  PEU  Centro Vivo  EIA-RIMA da Via 

Banhado  

Gestão José Longo Elmano 

Ferreira 

Veloso 

Sobral Sobral Ednardo de 

Paula Santos 
Bevilacqua Robson 

Marinho 
Bevilacqua Pedro 

Yves 
Ângela 

Guadagnin 
Emanuel 

Fernandes 
Eduardo 

Cury 
Eduardo 

Cury/Carlinhos 

Almeida 

Carlinhos Almeida 

Elaboração Prefeitura 

Municipal 
Anhaia 

Melo 
Lauro 

Birkholz 

SERETE 

Engenharia 
Escritório 

Jorge 

Wilheim 

Escritório 

Jorge 

Wilheim 
Rosa 

Grena 

Kliass 
William 

Gamér 

Ronaldo 

Garcia 
ETEL 

CNEC Prefeitura 

Municipal 
Câmara 

Municipal 

Prefeitura 

Municipal 
IAB-Vale 

do Paraíba 
Escritório 

José 

Carlos 

Sergio 

Prefeitura 

Municipal 
INPE 

Secretaria 

de 

Habitação 
BID 

Prefeitura 

Municipal 
BID 

IPPLAN Consórcio 

Planservi/Cobrape 
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3 O BANHADO EM QUATRO TEMPOS: PAISAGEM E TERRITÓRIOS DE VIDA 

 

3.1 Primeiro Tempo: A Criação do Cartão Postal: Banhado, Objeto do Planejamento 

Sanitarista 

 

3.1.1 Um forasteiro olha o Banhado a partir da cidade: a paisagem em três dimensões 

  
Uma das cousas mais dignas de observar-se nesta localidade são os immensos brejos, 

a que dão aqui o nome de banhados, e que se estendem em grande distância aos pés 

da montanha em que está sentada a villa.  
A vegetação descorada que nasce à superfície d’estes pantanaes dá-lhes um aspecto 

singular, e parece que estamos em presença de um mar estagnado em perpétua 

calmaria (ZALUAR, 1862, p. 109).   

 

Uma tarde Narciso convidou-me a conhecer o banhado. Saímos pela rua Francisco 

Paes, de chinelas e pijama, em pleno entardecer. Passamos pela igreja de São 

Benedito, cruzamos com a máquina de café do Alípio Lourenço, situada num velho 

casarão de esquina (hoje delegacia de polícia) e enveredamos por uma viela, até a orla 

da várzea, que se estendia, deslumbrante, como uma Guanabara seca [...] 

(BONDESAN, 1996, p. 23).  
 

Um jovem paulistano, estudante de medicina, precisou interromper os estudos para se 

recuperar da tuberculose. O Forasteiro chega à cidade para o tratamento da enfermidade, no 

ano de 1931. Passados alguns meses de sua internação em um sanatório, sentia-se abandonado 

numa cidade estranha. O cuidado das enfermeiras e dos médicos não tratou a angústia do 

isolamento e a saudade de sua família e amigos da capital paulista só fazia aumentar. A 

situação clínica do jovem forasteiro não era das melhores. Em momentos de cura, se sentia 

ansioso em passear na cidade. Junto a um companheiro de sanatório, aventuravam-se pela 

primeira vez em um passeio não recomendado pelos médicos. Passaram por um buraco no 

muro que ficava nos fundos do sanatório e correram com dificuldade capinzal afora na área 

da fazenda do Coronel Manoel Martins. Nos limites da zona sanatorial, viram a alguns metros 

de distância, a cidade, fechada em forma de quarteirão, semelhante a uma cidadela, com uma 

única construção destacada entre o muro de casas: a Igreja Matriz.    

À frente os aventureiros descobrem uma paisagem exuberante: a Concha do Banhado. 

Era entardecer e o sol caia por entre a serra, despontando tonalidades vermelhas e alaranjadas 

no horizonte. Uma brisa suave tocava os rostos dos aventureiros. O forasteiro admirado 

observava a brisa que movimentava o arrozal e a luz do sol refletida nas águas pintava aqueles 

campos da cor dourada. 

Os aventureiros decidiram observar o Banhado numa perspectiva mais elevada - a 

partir da cidade. Atravessando as vielas por entre as casas que faziam fundo de quintal com o 
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Banhado descobriram uma visão panorâmica. Parece um mar – diz o forasteiro ao amigo 

tuberculoso. Não sabia que São José teve um mar – diz o amigo do forasteiro. Quando o sol se 

apaga e as diferentes tonalidades reproduzidas no céu e na terra se dissipam, o forasteiro e 

seu amigo retornam para o sanatório. O forasteiro se sente revigorado e o peso da tristeza que 

o acompanha em sua jornada em busca da cura se ameniza. Mas só por um momento. Passados 

dois dias da primeira incursão ao Banhado o forasteiro e seu amigo traçam planos para avistar 

a grande planície mais uma vez.    

 

Forasteiros marcam a história da cidade. No contexto histórico do século XX, segundo 

Zanetti (2008), a identificação da cidade foi construída de forma relacionada aos projetos 

hegemônicos de atração de forasteiros. Na primeira metade do século XX, o projeto sanatorial 

atraiu tuberculosos, e uma parcela dos doentes curados permaneceu na cidade. Na segunda 

metade do século XX, o projeto industrial atraiu operários, embora, inicialmente, essa onda 

migratória tivesse caráter transitório e flutuante.  

O memorialista Altino Bondesan1 é o autor da segunda epígrafe acima. Seu olhar é o do 

doente que se aventura entre as vielas do núcleo urbano, ainda de pijamas e chinelos, e 

sorrateiramente descobre a Concha do Banhado. Como dito anteriormente, o desenho original 

da cidade de São José dos Campos – um tabuleiro de ruas encravado no platô entre a Serra da 

Mantiqueira e fundos de vale - impedia a visualização do Banhado, pois a Rua de Trás 

(provavelmente este nome provém de sua localização, atrás da Igreja Matriz), possuía casas dos 

dois lados, como se a cidade desse as costas para o Banhado (AB’SABER, 1991).  

Marginal no desenho urbano, a Concha do Banhado foi descrita pelos memorialistas 

como local do sobrenatural e do exótico. Segundo Zaluar2 (1862), os moradores da Vila de São 

José do Parahyba afirmavam que havia na Concha do Banhado presença numerosa de jacarés. 

Siqueira (1991), por sua vez, apresenta a Concha do Banhado também de forma sobrenatural, 

local de excursões dos meninos que se aventuravam na busca de frutas e água potável. Segundo 

o memorialista: “era na barranca do Banhado, perto da casa do Maínha, que eu costumava ir 

                                                 

1 Altino Bondesan (1916-2001) se enquadra no primeiro grupo de forasteiros – os tuberculosos. Em 1996, retratou 

a Concha do Banhado observada na década de 1930. Natural de São Simão/SP, Bondesan se mudou para São José 

dos Campos para tratar da tuberculose. Desde 1935, viveu em pensões sanatoriais e permaneceu definitivamente 

na cidade que o curara da enfermidade. Em diversos textos, livros, artigos e poemas retratou as peculiaridades do 

cotidiano (IVO, 2016).  
2 Viajante e naturalista português que ressaltou a beleza das grandes planícies, em contraposição à pobreza da 

modesta Vila de São José do Parahyba.  
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buscar água potável em garrafões, moringas e corotes” (SIQUEIRA, 1991, p. 191). Na figura 2 

se observa o mapa mais antigo da Vila de São José do Parahyba.  

 

Figura 2. Croqui urbanístico da Vila de São José dos Parahyba por Arnaud-Julién Pallière, de 1821. 

 
Fonte: Pró-Memória (2014). 

 

Bondesan (1996) utilizou o termo “orla”, tal como a orla do litoral, para descrever o 

limite entre a várzea e a encosta da Concha do Banhado. Ademais, denominou-a como uma 

“Guanabara seca”, em referência à Baía de Guanabara, considerada cartão postal da cidade do 

Rio de Janeiro, na época capital da República. O formato arredondado da Concha do Banhado 

evocou, no memorialista, a imagem de uma baía rasa. Os acadêmicos e ambientalistas Morelli 

e Santos (1996) analisaram as projeções do Banhado no senso comum da população joseense, 

em artigo científico publicado no ano de 1996, e observaram o efeito visual de mar em diversas 

fotografias. O ângulo da tomada e a alusão à área verde se assemelham aos parâmetros 

utilizados por fotógrafos em cartões postais de encostas marinhas (Vide anexo 6.1.1). 

Outros elementos imagéticos identificados pelos pesquisadores nas representações 

fotográficas do Banhado remetem ao seu aspecto rural. Animais pastando, o trem contornando 

a encosta, as casas rurais e a fumaça que saia do fogão à lenha, ao fundo o pôr-do-sol e, 

emoldurado pela Serra da Mantiqueira forma um cenário bucólico, ideário abstrato de 

ruralidade, como signos privilegiados para representar a permanência do campo na cidade 

(MORELLI; SANTOS, 1996). Não por acaso, Bondesan (1996) reuniu a maioria desses 

elementos marítimos e bucólicos em sua descrição da Concha do Banhado na década de 1930. 

Embora houvesse publicado esta obra em período posterior, tal relato provém de sua perspectiva 

enquanto forasteiro recém-chegado, cuja experiência de contemplar a paisagem do Banhado 

trazia um sentimento de conforto, compartilhado pelos tuberculosos.  
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Da viela, onde a sujeira afugentava as pessoas, víamos o espetáculo exuberante do 

brejão: casinhas escondidas pela folhagem, a água das valetas brilhando, o verde sujo 

do capinzal, alguns eucaliptos majestosos. E o Paraíba, brincando de esconde-

esconde, ziguezagueando, preguiçoso, no rumo leste. [...]  

O sol ia mergulhando lentamente no mar de sangue. A cena oferecida reproduzia-se 

todas as tardes e a natureza caprichava em dar tonalidades diferentes ao ocaso. A luz 

horizontal baixava sobre a vegetação, alguns focos expeliam espirais de fumaça, 

ouvia-se o trinar dos pássaros e tudo se constituía em visão triste, provocando na gente 

vontade de chorar... 

Ah, banhado, banhado, espelhando nossas aflições, um sentimento que tentávamos 

apagar do peito, como se apagava o sol poente, lá para os lados da Mantiqueira – 

morrendo em sangue como muitos doentes morriam (BONDESAN, 1996, p. 23). 

  

Bondesan corporiza o forasteiro que vê a Concha do Banhado a partir da cidade. Assim, 

uma fotografia panorâmica do Banhado da década de 1990 (Figura 3), identificada na pesquisa 

empírica realizada no Arquivo Público Municipal, foi o suporte material para construção da 

visão de nossa persona sanatorial.  

 

Figura 3. Banhado e agrovila – Fotografia de Dalton B. R. Mathias. 

 
Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1989b). 

 

A imagem acima reproduz as três dimensões espaciais que aparentemente podem ser 

captadas pelos sentidos: altura (em cima e embaixo), comprimento (esquerda e direita) e 

profundidade (frente e atrás). Se assumirmos a posição do forasteiro (“de cima”) poderemos 

visualizar alguns elementos que compõem esta paisagem em três dimensões. À esquerda, as 

plantações de eucalipto; à direita, as hortaliças cultivadas pelos moradores das chácaras do 

Banhado; em cima e embaixo, uma chácara e um tanque de peixes e o céu aberto; à frente e 
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atrás; a várzea se estende até os contrafortes da Serra da Mantiqueira, dando a impressão de um 

tabuleiro de xadrez.       

Com exceção das chácaras do Banhado, há uma característica comum que se reproduz 

nessa fotografia e noutras imagens da Concha do Banhado: a dificuldade de enxergar a 

comunidade habitante da paisagem. Sem dúvida, o forasteiro que visualiza o Banhado a partir 

da cidade possui uma percepção semelhante. Por estar situada em área de fundo de vale, a 

visualização da Comunidade do Banhado é prejudicada na percepção do forasteiro (“de cima”). 

A imagem captada pelo forasteiro que visualiza o Banhado “de cima” privilegia a representação 

da natureza. Nesta representação a Comunidade do Banhado, simplesmente, não aparece no 

cartão postal, ou, aparece de forma indireta em metáforas bucólicas, cuja representação vem 

sendo veiculada por intelectuais e artistas, como Bondesan (casinhas escondidas pela 

folhagem). Em suma, o forasteiro capta a paisagem do Banhado a partir de uma perspectiva 

pictórica ou fotográfica. A observação “de cima” é limitada pelas três dimensões espaciais, de 

modo que a paisagem da Concha do Banhado acaba adquirindo contornos semelhantes a um 

quadro naturalista ou cartão postal.  

Para Cosgrove (2006), a paisagem é um termo dialético que conecta elementos 

imensuráveis como natureza e cultura, terra e vida e, a despeito da inquestionável presença 

material, somente se efetiva ao ser apreendida por um observador externo. Algumas paisagens, 

por atributos estéticos e afetivos singulares, constituem identidades e, portanto, são definidos 

pelo autor como ícone pictórico (SILVA; VIANNA; ZANETTI, 2017, p. 169 apud 

COSGROVE, 2006, p. 56). Comumente, ícones pictóricos possuem um caráter conservador, 

mas, em geral, combinam pessoas e natureza (idem, ibid). Entretanto, a percepção do forasteiro 

se aproxima das categorias ocidentais da razão e da natureza. Para Latour (1994), o naturalismo, 

ciência fundadora da modernidade, dividiu a natureza em qualidades primárias, objetivas, 

escrutináveis pela ciência e secundárias, subjetivas, não cognoscíveis cientificamente. Essa 

bifurcação teria naturalizado as relações humanas e subtraído delas o seu caráter político. Com 

a modernidade capitalista a paisagem tende a ser apresentada apenas pelo viés contemplativo 

de sua beleza estética, natural, supostamente imaculada (SILVEIRA, 2001). 

Não nos parece ser coincidência que os elementos marítimos e bucólicos da paisagem 

da Concha do Banhado sejam resgatados em obras literárias, apesar da distância temporal. Em 

Zaluar (1862) encontramos não apenas projeções marítimas, mas também bucólicas, 

especificamente, no trecho: “nas partes em que a terra é já firme e consistente gostão muito de 
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pastar os animaes, o que dá um realce pittoresco e agradavel à monotonia da paisagem” 

(ZALUAR, 1862, p. 109).  

O naturalista europeu da segunda metade do século XIX visualiza uma paisagem de 

coloração pálida e aspecto estático e monótono, quebrado somente pelo pastar dos animais, tal 

como um quadro naturalista. Para ilustrar a perspectiva do forasteiro do século XIX, façamos 

um exercício a partir da figura 4, numa obra do renomado pintor francês Charles-François 

Daubigny (1817-1878), denominada: A obra “Ceifar”, de 1851, Daubigny reproduziu uma 

paisagem semelhante a um tabuleiro de xadrez, ao mesmo tempo, agrupando os estreitos 

caminhos percorridos pelas trabalhadoras do campo, o dourado das plantações de trigo e a 

presença marcante do fundo azul.  

 

Figura 4. “Ceifar” (1851) por Charles-François Daubigny 

 
Fonte: Wahooart (2019). 

 

E na figura 5 uma gravura de Miguel Benício Dutra onde buscou reproduzir a Vila de 

São José do Parahyba durante a passagem de Augusto-Emílio Zaluar pela localidade na segunda 

metade do século XIX. 
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Figura 5. Gravura da Vila de São José do Parahyba por Miguel Benício Dutra 

 
Fonte: Fantin, 2005 apud Zaluar, 1853. 

 

A perspectiva reproduzida na gravura parece ser a do viajante europeu situado às 

margens do Rio Paraíba do Sul que avista a Vila de São José do Parahyba. A presença marcante 

de mata ao fundo parece estranha se comparada com a fotografia da Concha do Banhado da 

década de 1940, isto é, uma área descampada para a produção de arroz. Entretanto, a indicação 

das matas não constitui um equívoco do gravurista que reproduziu a paisagem quando ainda 

havia no Banhado uma floresta aluvial, inclusive, descrita por memorialistas.  

Na obra: “Nossa Cidade de São José dos Campos”, de 1991, Jairo César de Siqueira 

transcreveu o conteúdo de cartas endereçadas por um amigo de infância que fez um relato 

minucioso da Concha do Banhado no início do século XX: 

 

A vista que eu tinha dali era grandiosa porque abrangia o espetáculo do Banhado, que 

nenhuma outra cidade brasileira tem igual, com o ‘pano de fundo’ azul da Mantiqueira 

coroando o excepcional cenário de um ciclópico tapete ornado pelas ramagens de 

imensa floresta subtropical, antes do impiedoso machado mercenário dos contratados 

da Central do Brasil executarem o criminoso contrato que deu início à devastação da 

floresta virgem que ocupava a área inteira do Banhado no início do século 

(SIQUEIRA, 1991, p. 281). 

 

Portanto, a mata que encobre parcialmente algumas casas, cujo único destaque é a igreja 

matriz da cidade, provavelmente, indique como era a Concha do Banhado quando ainda existia 

a floresta aluvial.  

Em suma; as ilustrações acima nos ajudam a compreender como a Concha do Banhado 

vem sendo representada pelos memorialistas ao longo dos séculos, ou seja, de forma pitoresca. 
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No conteúdo da carta reproduzida por Siqueira (1991), o Banhado adquiriu um formato plástico, 

com a Serra da Mantiqueira emoldurando o cenário e ornado por um gigantesco tapete florestal. 

Se retomarmos o relato de Zaluar (1862) no trecho: “parece que estamos em presença de um 

mar estagnado em perpétua calmaria” (ZALUAR, 1862, p. 167), se observará semelhanças com 

os memorialistas, pois ambos buscaram retratar a paisagem com fidelidade, mas, de forma 

estática como uma pintura. Por sua vez, Bondesan (1996), o forasteiro da década de 1930, 

identifica uma série de elementos bucólicos que enriqueceram a descrição da paisagem. 

Entretanto, o Rio Paraíba, a Serra da Mantiqueira, o pôr-do-sol, as casinhas, e outros elementos, 

complementam uma visão que não é somente pictórica, mas, performática. 

Submetido à limitação das três dimensões físicas, o forasteiro que visualiza o Banhado 

a partir da cidade, ou seja, “de cima”, não consegue visualizar além das dimensões que podem 

ser captadas pelos cinco sentidos. Assim sendo, a paisagem é interpretada pelo forasteiro de 

forma pictórica, com elementos marítimos e bucólicos compondo uma performance. 

Acreditamos que esta tem sido a visão privilegiada do Banhado nas obras literárias sobre a 

cidade, posteriormente, contribuindo como elemento simbólico ao planejamento sanitarista do 

governo municipal.     

Partindo de uma noção da paisagem como representação, cabe, neste trabalho, descobrir 

se esta representação pode desvelar o sistema simbólico e o campo intelectual que sustentam o 

planejamento urbano para a área nos Quatro Tempos do Banhado. Por hora, continuaremos esta 

exploração histórica e sociológica visando desvelar o campo por trás do sanitarismo.  

 

3.1.2 A POSIÇÃO DA PLANÍCIE ALUVIAL NO DESENHO URBANO DA CIDADE COLONIAL: a partir 

do Banhado desvelam-se as origens das práticas e ideologias dos agentes no campo do 

sanitarismo 

 

Desde os primórdios, a Concha do Banhado foi um dos atributos naturais contribuintes 

para o surgimento da cidade de São José dos Campos. Segundo Ab’Saber (1991) “a cidade 

nasceu e cresceu num tabuleiro suspenso, a cavaleiro de um ampliado setor de várzeas da 

planície do Rio Paraíba do Sul” (AB’SABER, 1991, p. 1), no qual o platô tem seu olhar 

direcionado para a Concha do Banhado (idem, ibid).  

Por volta de 1680, a Aldeia de São José foi construída nessa região elevada, resultado 

da transferência do antigo aldeamento do Rio Comprido (localizado no limite dos municípios 

de São José dos Campos e Jacareí) (GOMES et al., 2010).   
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Para Bondesan (1967), a transferência do aldeamento para uma região elevada ocorreu 

por motivações estratégicas de segurança contra enchentes.  As referências mais remotas da 

cidade, registradas por jesuítas e reveladas por historiadores regionais respaldam essas 

afirmações, tal como o relato do padre Manoel Fonseca sobre a vida dos padres que o 

antecederam: “Buscando o lugar mais acomodado para formar a Aldea, lhes deparou Deus uma 

alta planície, a qual, escapando das enchentes do Paraíba, os enriquece do peixe, de que abunda 

no rio naquela paragem, por ser ali menor correnteza, e ter acima várias lagoas” (FONSECA, 

1752, p. 145 apud PAPALI, 2010, p. 62).  

No desenho urbano fechado em quarteirão, o Banhado margeava a cidade, que olhava 

para si mesma (AB’SABER, 1991) Segundo Zanetti (2008), no século XIX, a região, 

parcialmente excluída dos principais ciclos econômicos brasileiros, com exceção do café, tinha 

economia acanhada, dependente de pequenas e médias propriedades policultoras. Enquanto 

cidades como Taubaté e Jacareí se destacavam na produção cafeeira, a produção de café em 

São José dos Campos era tímida devido à pobreza do solo, suficiente apenas para abastecer o 

mercado interno.  

No final do século XIX, com o agravamento da crise agrícola regional, as ações da 

administração municipal direcionaram-se para a atração de atividades urbanas, com 

empreendimentos na área da saúde, incluindo sanatórios, pensões e farmácias (ZANETTI, 

2008).   

No início do século XX, São José dos Campos alinhava-se timidamente ao contexto das 

reformas urbanas do Rio Janeiro, ainda na capital federal, cujas iniciativas de ordenamento 

urbano se inspiraram nas experiências europeias, predominantemente, de origem francesa.  

Os modelos de urbanismo europeus originaram-se do contexto político, econômico e 

social da segunda metade do século XVIII, marcado por aceleradas mudanças nas relações de 

trabalho e no tecido urbano das cidades. A Revolução Industrial impulsionou grandes 

transformações no trabalho com a maior inserção das máquinas na produção, nos avanços 

científicos e tecnológicos, mas, principalmente, na realidade urbana, pois o adensamento de 

trabalhadores rurais nas cidades contribuiu para grandes modificações no desenho das cidades 

medievais (SPOSITO, 1996).  

Sem normas de fiscalização e planos de ordenamento urbano, os setores privados da 

construção civil e loteadores, em parceria com o Estado, desenhavam a cidade industrial 

aplicando investimentos nas áreas mais atrativas do tecido urbano, como bairros burgueses, 

eixos ferroviários e instalações produtivas. Em contraste, a ausência de normas de ordenamento 
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territorial gerou incômoda situação de insalubridade sanitária nas cidades de modo geral, 

sobretudo, nos bairros operários, aumentando o descontentamento dos trabalhadores 

organizados em movimentos operários, culminando em insurreições nas cidades, cujo marco 

foram as revoluções proletárias do ano de 1848 (Idem, ibid). 

As primeiras reformas urbanas, levadas a cabo por regimes autoritários, instituídos nos 

países industriais a partir de meados do século XIX, serviam a um duplo propósito: controlavam 

as revoluções proletárias e, ao mesmo tempo, proviam melhorias urbanas para solucionar 

problemas relacionados à insalubridade sanitária, inclusive, soluções reivindicadas pelos 

habitantes dos bairros burgueses, incomodados com a situação sanitária dos bairros operários. 

Os regimes do partido conservador no Parlamento inglês, do imperador Napoleão III na França 

e de Bismark na Alemanha aprovaram leis sanitárias e códigos de ordenamento urbano, 

inspirados pelos modelos de urbanismo em vigor desde o século XVIII (CHOAY, 1992). 

Choay (1985) classificou os modelos de urbanismo do período da Revolução Industrial 

como pré-urbanistas. Estes modelos eram baseados em dois elementos ideológicos: 

racionalidade e utopia. A primeira, sustentada pelas ciências naturais e a matemática; a segunda, 

dirigida a um modelo imaginário de cidade. Destacando a linha utópica, aponta Choay (1992), 

o socialismo-utópico originário na França produziu intelectuais que se destacaram na 

concepção de sociedades ideais, em contraposição às cidades industriais.   

A partir da segunda metade do século XIX surgiram os primeiros modelos de 

urbanismo, cujo modelo progressista tornou-se o mais influente entre os governos europeus. 

Tal como seus antecessores pré-urbanistas, o modelo progressista orientava-se pela utopia e a 

racionalidade, ignorando a categoria temporal para centrar-se na dimensão espacial da cidade 

(CHOAY, 1992). O espaço do modelo progressista é marcado pelos princípios da higiene e 

estética funcional; amplamente aberto, cortado por áreas arborizadas. A estética progressista é 

fria e austera, enquanto arranjos novos, simples e racionais, substituem toda e qualquer herança 

artística do passado (CHOAY, 1985). No XIX, as experiências das reformas urbanas das 

cidades europeias difundiram os postulados progressistas por todo o globo, entre as quais, as 

reformas de Haussmann, em Paris, se caracterizam como exemplo paradigmático (FREITAG, 

2012).  

Georges Eugène Haussmann (1809-1891) não se caracteriza como planejador urbano, 

urbanista ou teórico da cidade. Foi um gestor e político influente que se tornou referência para 

muitos arquitetos e urbanistas do século XIX e XX. De linhagem nobre, o Barão Haussmann 

foi prefeito da região do Seine, integrando Paris e seus arredores, entre 1853 a 1870. As 
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intenções de remodelação da Paris medieval partiram de Napoleão III, durante seu exílio em 

Londres. O Imperador da França tinha interesse de reformar a cidade com base na técnica 

moderna, priorizando a circulação e o controle das revoluções proletárias, glorificando a si 

mesmo, como também tinham motivações urbanísticas, implementando obras de saneamento 

básico, higienização, arejamento, locomoção e infraestrutura de base. 

Entretanto, segundo Freitag (2012), o reconhecimento mundial das reformas de Paris 

tornou-a uma experiência-modelo, e a gestão de Haussmann foi expandida para diversas 

metrópoles europeias, inclusive, em processos tardios na América Latina. No Brasil, as 

mudanças urbanas da cidade do Rio de Janeiro, durante a Primeira República (1889-1930) 

orientavam-se por inspirações Haussmanianas. O discurso político da época se fundamentava 

na necessidade de superar o atraso econômico e social brasileiro, por meio da imigração 

europeia e da remodelação do Rio de Janeiro. A remodelação sanitária da cidade do Rio de 

Janeiro, que contou com o respaldo da legitimidade técnica e científica do médico sanitarista 

Oswaldo Cruz (1872-1917) e do engenheiro Francisco Pereira Passos (1836-1913), estudante 

na capital francesa na época das reformas de Haussmann, foi baseada na abertura de grandes 

eixos de circulação pela cidade, com o objetivo de desafogar o trânsito entre o centro e os 

bairros circunvizinhos e impulsionar a ocupação da orla marítima (SOARES, 2007). 

Nos campos da engenharia e da política, Pereira Passos, prefeito nomeado para o Rio 

de Janeiro, entre 1902 e 1906, realizou obras de saneamento e embelezamento da capital 

federal. Pereira Passos modernizou a infraestrutura do Rio de Janeiro, ampliando a malha viária, 

providenciando o escoamento das águas pluviais, integrando a nova estrutura urbana ao cenário 

natural. Além disso, autorizou a demolição de cortiços e antigos prédios coloniais, fato que lhe 

valeu a alcunha de “Bota Abaixo” (FREITAG, 2012, p. 166).  

A histórica transmissão de ideologias em projetos de intervenção nas áreas centrais 

europeias, observada tardiamente nas cidades latino-americanas (Buenos Aires foi também 

remodelada na década de 1930 seguindo a herança Haussmaniana do século anterior) remete 

ao conceito de habitus, de Bourdieu. O habitus estabelece uma espécie de grade de leitura para 

o agente traduzir o mundo, as práticas e ideologias por ele geradas correspondem, em sua 

maioria, ao estilo de vida de um agente singular vinculado a classes e frações de classe 

determinadas. As práticas científicas, por exemplo, possuem as mesmas características das 

práticas esportivas, artísticas, intelectuais, mas, com uma peculiar diferença no habitus que o 

caracteriza como uma teoria incorporada. Tal diferença se encontra na estrutura do campo 
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científico, caracterizado como lugar de circulação das práticas e ideologias (BOURDIEU, 

1996).    

A execução de reformas urbanas sanitaristas na América Latina seguindo os moldes 

europeus revela a existência de vínculos estabelecidos entre intelectuais – médicos, urbanistas 

e engenheiros sanitaristas –, com os agentes de seus campos científicos, no país de origem e no 

exterior, ou, fundamentados na visão de Bourdieu (1996), pode-se dizer que o habitus destes 

agentes está incorporado de práticas científicas, fato que influencia tanto sua leitura do mundo 

social como a forma de adoção das políticas urbano-sanitárias, planejadas e implantadas de 

forma autoritária, com o objetivo técnico de eliminar os focos insalubres, sem o cuidado para 

com as pessoas afetadas.  

Inauguradas no início do século XX, portanto, as reformas de grandes cidades brasileiras 

tiveram como inspiração os modelos europeus de urbanismo. O Brasil recebeu a influência 

europeia destes modelos, ao mesmo tempo, o campo do sanitarismo se consolidava na Primeira 

República com ações na capital da República, e posteriormente, pequenas cidades como São 

José dos Campos. No tópico seguinte veremos como a relação entre a cidade e a Concha do 

Banhado sofreu as primeiras modificações no período sanitarista.  

 

3.1.3 A INSERÇÃO DO BANHADO NA PRODUÇÃO DE ARROZ e as primeiras iniciativas do campo 

sanitarista 

 

Como dito anteriormente, com a mudança do aldeamento na região do Rio Comprido 

para a região elevada onde se desenvolveu o núcleo urbano, no século XVII, a Concha do 

Banhado foi posta à margem do aldeamento, situação justificada pelas limitações impostas por 

seus atributos naturais, que inibiam a ocupação humana em área pantanosa. Esta posição 

marginal conferida à Concha do Banhado foi mantida por mais de duzentos anos, da Colônia 

ao Império.  

Nas últimas décadas do século XIX, a região do Vale do Paraíba, na qual o então 

Município de São José dos Campos se inseriu, atravessava um longo período de estagnação 

econômica, bem distante economicamente do cenário próspero do ciclo do café que se iniciou 

na região algumas décadas antes. A topografia irregular com declividade acentuada contribuiu 

como fator importante para a mudança das plantações de café para a região do oeste paulista, 

marcada pela presença de superfícies uniformes, mais propícias para a cafeicultura (LESSA, 

2001). 
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Com a decadência econômica da região, a rizicultura fixou-se de forma gradativa nas 

áreas de várzea do Rio Paraíba do Sul. O pioneirismo da colônia italiana consolidou a rizicultura 

primeiramente no distrito de Quiririm, em Taubaté, no ano de 1891. Os produtores de culturas 

cíclicas (arroz e hortaliças) avançaram gradativamente pela várzea até ocupar todo o Médio 

Vale (MORELLI, 2002) e, na década de 1920, a produção arroz das colônias agrícolas superou 

a produção de café (SANTOS, 2014).  

A partir da construção do novo traçado da ferrovia, projetado para margear a falésia do 

Banhado, em 1912, toda extensão da várzea do Rio Paraíba do Sul no trecho de São José dos 

Campos se tornou produtora de arroz. No geral, os ambientes naturais das áreas de várzea do 

Rio Paraíba do Sul e seus afluentes eram ocupados por uma Floresta Estacional Semidecidual 

Aluvial (FESA), oriunda da Mata Atlântica. Obviamente, a floresta que existia na Concha do 

Banhado foi derrubada e seus troncos utilizados para construção de dormentes da nova variante 

da Central do Brasil (MORELLI, 2002).  

Os motivos que levaram à construção da variante do Banhado partiram dos riscos de 

periculosidade que o abrupto Vale do Lava-pés, outrora traçado originário da ferrovia desde 

1876, oferecia aos comboios que atravessavam São José dos Campos. Até então, os maquinistas 

eram obrigados a realizar uma manobra arriscada e guinar em curva repentinamente para cruzar 

o ribeirão, deixar o platô e retornar à várzea. Para vencer as acentuadas curvas de nível, duas 

locomotivas eram utilizadas inúmeras vezes para tracionar pesadas composições 

(CARVALHO; COSTA, 1996). No Álbum de São José dos Campos de 1934, o escritor 

registrou a história de um acidente de grandes proporções no Vale do Lava-pés, ocasionado 

pelo choque de duas locomotivas. A tragédia causou grande comoção na cidade pelo número 

de mortos e feridos, incluindo personalidades locais (CALDEIRA NETO, 1934).  

Contudo, outros usos eram relatados pelo periódico Correio Joseense na área do 

Banhado (SOUSA, 2005). Importante ressaltar que o posicionamento político do editor chefe 

do periódico, Napoleão Monteiro, personalidade política de prestígio no Partido Republicano 

Paulista (PRP), se refletia no discurso midiático. Deste modo, segundo Carvalho e Costa (1996), 

Napoleão Monteiro liderou a oposição contra a variante do Banhado, defendendo a construção 

de uma nova estação ferroviária em área próxima do Banhado, ao mesmo tempo, afastada da 

área central.  

Em março de 1922, na edição intitulada: “Ainda o caso da nova variante”, o articulista 

denunciava a possível degradação dos corpos d’água da encosta do Banhado com a construção 

da nova variante, prejudicando o acesso da população a essas fontes, pois, de acordo com o 
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articulista, eram utilizadas como alternativa de abastecimento da área central quando a rede de 

distribuição de águas apresentava problemas (CORRÊIO..., 1922). Ainda assim, no Almanaque 

de 1922, Napoleão Monteiro reforçava, até mesmo na propaganda oficial do município, sua 

oposição à utilização da área do Banhado para a rizicultura: “quantos milhares de annos não 

teriam sido necessários, [...] para formar esse extenso valle, que, sob o ponto de vista do 

emidiatismo monetário nos conduz a pensar tão somente na cultura no arroz no chamado 

“banhado”?” (MONTEIRO, 1922, p. 12). Ademais, Napoleão Monteiro também se utilizou de 

sua posição no campo político e jornalístico para veicular as projeções marítimas da Concha do 

Banhado como estratégia de oposição à construção da variante. De acordo com Monteiro: “diz-

nos que ella já foi em outros tempos, barranca de um grande rio, de mais de 2 kilometros de 

largura, mais volumoso que o Sena e que hoje se afastou, nivelando o terreno e diminuindo-se 

n’uma progressão considerável” (MONTEIRO, 1922, p. 12). 

 Ainda na edição de 1922, o articulista do Correio Joseense revela a existência de um 

cemitério improvisado para vítimas de varíola na área do Banhado oriundo do século XIX, bem 

como a preocupação de uma parcela da população contrária da violação dos túmulos, caso a 

variante fosse construída. No conteúdo da reportagem (CORREIO..., 1922):  

 

Existe, em terrenos do Sr. Honorato da Costa Araújo, um túmulo com diversas 

sepulturas de pessoas falecidas de varíola, há mais de 20 anos, e que, na época, ali 

foram sepultadas como medida de precaução para a saúde pública. Agora, também 

com a passagem da variante poderá muito bem vir acontecer que revolvam com esse 

túmulo (CORREIO..., 1922, p. 1). 

 

Durante a Primeira República, a precariedade do serviço de distribuição de água de São 

José dos Campos apareceu em diversos artigos do Correio Joseense e em documentos oficiais 

do Governo Estadual. De acordo com o Relatório de Inspeção Sanitária, realizado pelo Dr. João 

Flório, no cumprimento de ordens do Departamento de Saúde Pública do Estado de São Paulo 

e divulgado em agosto de 1944, o sistema de captação de águas de São José dos Campos durante 

a Primeira República era extremamente deficiente, desde sua inauguração na área da Cachoeira 

da Boa Vista, na região norte da cidade, no ano de 1865 (FLÓRIO, 1944). Outro estudo deste 

período, a tese de João Ferraz do Amaral, estudante de medicina da Universidade de São Paulo 

(USP), sobre a Inspeção Sanitária de São José dos Campos, constatou a ineficiência da estação 

da Cachoeira da Boa Vista e outros reservatórios construídos nas primeiras décadas do século 

XX, ao passo que casos de disenteria e febre tifoide eram numerosos, devido à presença de 

coliformes fecais na água distribuída para a população (AMARAL, 1930).  

Deste modo, o discurso jornalístico contrário à construção da variante e o 

aproveitamento da área do Banhado para a rizicultura, defendia, aparentemente, a preservação 
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das nascentes e sua floresta aluvial, bem como a manutenção dos hábitos rústicos da população, 

ao mesmo tempo, observa-se uma integração da população da área central com o Banhado ao 

ciclo hidrológico existente. Entretanto, a localização do cemitério improvisado para vítimas de 

varíola aponta a posição marginal da Concha do Banhado na cidade; um lugar marcado pela 

presença do sobrenatural, local de isolamento dos corpos dos enfermos e, antagonicamente, 

fonte de recursos hídricos para a população da área central.  Essa tensão de significados e 

representações marca a construção social da paisagem habitada da Concha do Banhado. 

A oposição de Napoleão Monteiro, manifestada em opiniões expressas na imprensa 

local, pode ser mais investigada no relato de memorialistas da época. O memorialista Jairo 

César de Siqueira, conhecido na cidade como professor e jornalista do Correio Joseense, 

descreveu a Concha do Banhado quando ainda existia a floresta aluvial, com base em suas 

memórias de infância no início do século XX. Siqueira (1991) apresenta uma visão a partir do 

Banhado, na qual denominaremos: “de baixo”, bem diferente da visão do forasteiro que 

visualiza do Banhado a partir da cidade; “de cima”. O memorialista descreveu minuciosamente 

a fauna e a flora da Concha do Banhado que conheceu durante suas explorações infantis. 

Segundo o memorialista: “quase todos os meninos amavam o Banhado que conheciam palmo 

a palmo e onde sabiam encontrar as fruteiras, [...] araças, bananas-do-brejo, pitangas, amoras, 

maracujás do roxo, goiabas, brejaúvas, coquinhos tuncum e até palmitos” (SIQUEIRA, 1991, 

p. 282), e outras variedades de frutas que atraíram os pássaros: “daí a variedade e a beleza dos 

cantos da passarada naquele viveiro natural” (p. 282).  

Os meninos da época, segundo o memorialista, adoravam nadar nas lagoas que 

sobravam depois das enchentes periódicas do Rio Paraíba, mas, preferencialmente, na 

conhecida lagoa-do-jacaré, onde havia presença numerosa de marrecos, patos-do-brejo, jacús, 

inhambus, codornas e frangos-d’água, e outras aves silvestres. Além da fauna e da flora 

riquíssima, o memorialista representou a Concha do Banhado como um colorido orquidário 

natural com grande variedade de flores que atraiam ondas migratórias de borboletas das mais 

variadas cores e espécies. No trecho do Banhado próximo ao bairro de Santana, segundo o 

memorialista, havia aves de ambientes alagados, como o socó-dorminhoco e as saracuras, bem 

como pequenos predadores, incluindo raposas e gatos-do-mato (idem, ibid).  

Devido à esta riqueza natural, Siqueira (1991) criticou por mais de uma vez a ação da 

EFCB na derrubada da floresta aluvial do Banhado e sua apropriação pelos produtores de arroz, 

fato que representou uma drástica mudança na paisagem e na forma como os moradores da 
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cidade se relacionavam com o Banhado, uma vez que tal sentimento também foi compartilhado 

por Napoleão Monteiro. Segundo Siqueira (1991):  

 

Até metade de 1912 a imensa baixada apresentava como tinha sido desde séculos 

anteriores, isto é, antes da derrubada da mataria feita sob contrato entre a Prefeitura e 

a Central do Brasil [...] era uma grandiosa reserva florestal, com muitas clareiras no 

mato cerrado onde predominavam as embaúbas de largas folhas (SIQUEIRA, 1991, 

p. 282, 283).  

 

Segundo Siqueira (1991) a outrora floresta do Banhado ocupava toda a sua concha, 

estendendo-se da Fazenda dos Limas até o distrito de Eugênio de Melo. Entre 1912 a 1915 toda 

esta área de floresta foi devastada pela EFCB e seus troncos utilizados para a construção de 

postes, dormentes e estoque para alimentação das caldeiras. Em seguida, os produtores de arroz 

drenaram os pântanos e construíram valetas para o plantio de arroz, consumindo os últimos 

resquícios floresta (idem, ibid).  

Embora a oposição do Correio Joseense tenha tido sucesso em paralisar as obras da 

variante por determinado período de tempo até a realização de estudos avaliativos, o periódico 

de Napoleão Monteiro não teve força política suficiente para impedir sua concretização, 

inaugurada em 17 de julho de 1922, contando com a presença de representantes da Estrada de 

Ferro Central do Brasil (EFCB). A Estação Ferroviária recebeu o nome do engenheiro que a 

idealizou, Sebastião Gualberto (CARVALHO; COSTA, 1996).  

Por conseguinte, o processo de inserção da rizicultura na área do Banhado pode ser 

constatado nos documentos oficiais, mais especificamente, nas atas da câmara de vereadores, 

na qual se leem pedidos de arrendamento e aforamento de terrenos da área do Banhado. Alguns 

pequenos proprietários possuíam chácaras próximas à falésia do Banhado, de modo que tais 

pedidos aos vereadores visavam ampliar suas áreas com direção à grande planície, como o 

requerimento de José Costa Monteiro, discutido na sessão de câmara de 30 de agosto de 1916 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1916a), bem como o requerimento do Sr. Batista para aforamento 

de uma área no Banhado, cuja justificativa era o cultivo de arroz e hortaliças para 

comercialização no mercado municipal (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1916b).  

Pela primeira vez, os documentos públicos revelam usos para a área do Banhado 

relacionados à produção de alimentos e sua distribuição para o mercado consumidor local. 

Ademais, as atas da câmara também apontam para a concentração de terras na Concha do 

Banhado, cujas propostas de arrendamento enviadas pelo Coronel Manoel Martins Junior, 

foram discutidas pelos vereadores no plenário municipal, em 15 de abril de 1919 (SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 1919a) e 15 de julho de 1919, no qual, o coronel ofereceu à Câmara Municipal 

a quantia de 5:000$000 (cinco contos de réis) para o arrendamento de “cem alqueires mais ou 
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menos do domínio municipal também pelo espaço de noventa anos”. Segundo consta da mesma 

ata, a grande área em discussão havia sido arrendada a pequenos agricultores em lotes menores 

por determinado período de tempo. De acordo com a proposta do Coronel Manoel Martins, 

todos os terrenos seriam incorporados à área arrendada, encerrando os contratos com os 

pequenos agricultores (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1919b).  

Outra observação relevante da documentação pesquisada é a variabilidade da área 

arrendada ao Coronel Manoel Martins, a princípio, cerca de 2.420.000 m², correspondentes a 

100 alqueires paulistas, mas, podendo ter dimensões muito maiores. Na figura 6 se observa um 

croqui da área do Banhado, datado do dia 21 de julho de 1920, na época propriedade da Câmara 

Municipal de São José dos Campos, cujas marcações correspondem às áreas arrendadas para 

28 agricultores (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1920).
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Figura 6.Croqui da área do Banhado, de 1920. 

 
Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1920). 
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Não se deve esquecer que a década de 1920 iniciou um período de tímidas iniciativas 

industriais em São José dos Campos, e incentivadas por benefícios municipais, não sem 

resistência dos setores voltados à exploração das atividades ligadas à tuberculose. Influenciada 

pelo ritmo lento da progressão industrial na região Vale do Paraíba, outrora liderada pela cidade 

de Taubaté na década de 1870, a cidade de São José dos Campos atraiu investimentos fabris 

nos ramos da tecelagem e cerâmicas, cujas experiências pioneiras foram a Fábrica de Louças 

Santo Eugênio, em 1920, e a Tecelagem Parahyba, em 1925. Construída em terreno vizinho à 

estação ferroviária, a Tecelagem Parahyba contribuiu para atrair outros conjuntos fabris e 

comércios para o bairro de Santana, na região norte do município (LESSA, 2001).  

A concentração industrial no bairro de Santana modificou o perfil das atividades 

industriais anteriores, limitadas à produção artesanal-familiar no platô da área central, bem 

como modificou a relação do bairro com a “cidade alta” (LESSA, 2001, p. 83), devido à atração 

de trabalhadores do campo para a cidade, configurando o bairro como primeira ponta de 

expansão urbana (idem, ibid).   

No extremo oposto, as atividades ligadas ao tratamento da tuberculose se consolidaram 

junto com a gradativa migração de doentes para a cidade, a partir do final do século XIX, uma 

vez que a climatoterapia era indicado na época como referência no tratamento da tísica, sendo 

que o clima ameno de São José dos Campos tornou a localidade conhecida como Cidade da 

Esperança (ZANETTI, 2008). No entanto, a área urbana da cidade não possuía as condições 

necessárias para uma estância de tratamento (SOARES, 2007). No início do século, a área 

central de São José dos Campos mantinha o aspecto ruralizado, com vias estreitas, construções 

modestas, ambientes esvaziados durante as semanas que floresciam aos sábados e domingos 

(VIANNA, 2004). Contudo, o aumento da migração de tuberculosos no século XX, converteu 

a tuberculose em força motriz da economia local: setores farmacêuticos, comerciais, pensões, 

marmorarias, funerárias, assim como os ambulantes, aumentaram suas atividades para atender 

as necessidades da comunidade tísica, que atingia índices de mortalidade de 800 pessoas por 

ano (SILVA, 2010).  

Ainda na década de 1920, no contexto da primeira desindustrialização da capital 

paulista, relacionada à expansão ferroviária, a variante do Banhado, recém-inaugurada, 

contribuiu para fomentar o debate entre intelectuais-médicos em torno de duas propostas de 

desenvolvimento local: a atração de capitais para o fortalecimento da indústria nascente e a 

transformação da cidade numa estância climática (Idem, ibid).  
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Além disso, a construção da ferrovia terminou por consolidar a ocupação das áreas de 

várzea do Banhado pela cultura do arroz. Graças às constantes inundações e ao acúmulo de 

material orgânico, o cultivo de hortaliças e culturas anuais, com destaque para a rizicultura, 

chegou a ocupar praticamente toda a área do Banhado, com vasta rede de canais de drenagem 

(MORELLI, 2002).  

Entretanto, antigos opositores ao projeto de construção da variante do Banhado, 

Napoleão Monteiro e políticos locais exigiram da Central do Brasil o financiamento de obras 

para a área central. Articulado com o Coronel João Cursino, prefeito municipal que se perpetuou 

no poder, entre 1908-1910 e 1913-1930, a EFCB destinou recursos para um projeto de 

urbanização. Dentre o conjunto de obras realizadas consta a remoção das ossadas do cemitério 

de variolosos na área do Banhado, drenagem de lagoas na área onde foi construída a estação 

ferroviária, desapropriação de imóveis para o prolongamento da Rua Sete de Setembro e Rua 

Vilaça, na área central (CARVALHO; COSTA, 1996). 

Neste período de reformas com recursos da ferrovia, documentos empíricos revelaram 

a intenção mais antiga de apropriação da paisagem do Banhado por meio de um projeto 

urbanístico. No ano de 1914, o plenário discutiu em algumas sessões de câmara o Projeto de 

Lei do vereador e Major Constanzo de Finis, cuja proposta visava desapropriar todos os imóveis 

do lado par da Rua São José (antiga Rua de trás) para obras de alargamento e alinhamento, 

justificadas, inclusive, por questões de embelezamento para a criação de uma avenida bulevar 

– o Boulevard Banhado – um espaço livre para contemplação da paisagem (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 1914a; 1914b).  

Obviamente, a inspiração do vereador para a idealização do “Boulevard Banhado” partia 

da experiência das reformas de Pereira Passos, no Rio de Janeiro, mas, principalmente, nas 

reformas de Haussmann, em Paris: amplas avenidas, bulevares, praças e prédios imponentes. A 

abertura da Rua de Trás, baseada neste modelo civilizatório ocorreu alguns anos depois, durante 

o Estado Novo (SOARES, 2007), podendo se supor que o Projeto de Lei do Major Constanzo 

de Finis não pode se concretizar por falta de recursos ou articulação política. Interessante 

conhecer o perfil do Major Constanzo de Finis, registrado nas páginas do Almanaque de 1922. 

O periódico apresentou o referido major como renomado construtor da cidade: “As 

construcções modernas que embelezam a nossa cidade, em sua maioria, foram levantadas pelo 

major Constanzo” (MONTEIRO, 1922, p. 143), cujo tom carregado de nacionalismo higienista 

exaltou a figura do major, responsável pela construção de casas mais higiênicas e de grande 

beleza na área central (idem, ibid). Como se nota, o vereador representava o setor construtivo 
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interessado na abertura da avenida. Até mesmo Lessa (2001) havia considerado o vereador 

Constanzo de Finis como idealizador da abertura da Avenida São José.   

Nestas duas primeiras décadas do século observa-se a luta simbólica entre grupos 

políticos e econômicos locais em torno da hegemonia dos projetos de desenvolvimento local, 

ou seja, as iniciativas no campo da indústria e as iniciativas no campo da saúde. Numa 

abordagem ao estilo de Bourdieu (2007), a contextualização histórica dos agentes parece indicar 

como ocupam, por meio do habitus, posições no campo intelectual. No período do planejamento 

sanitarista os conflitos entre políticos, jornalistas, a Central do Brasil, agricultores, médicos e 

industriais, nos indicam que o planejamento urbano já se constituía como campo intelectual de 

disputa. Na visão de Bourdieu (2001) o campo é este espaço de conflitos socialmente construído 

por agentes dotados de diferentes capitais que se defrontam mutuamente para conservar ou 

transformar as relações de força vigentes. 

Embora este contexto de tímidas iniciativas industriais houvesse fomentado de debate 

político em torno da apropriação da paisagem pelo planejamento sanitarista, a Concha do 

Banhado ainda possuía uma posição marginal, não somente no desenho urbano, mas, no 

imaginário social, a qual podemos verificar na literatura. O projeto Boulevard Banhado seria 

retomado no contexto político varguista marcado por iniciativas governamentais para o 

desenvolvimento regional e industrial de base. No próximo tópico analisam-se como as 

políticas varguistas transformaram o desenho urbano de São José dos Campos, bem como o 

sistema simbólico que emoldurou as ações do poder executivo municipal.  

 

3.1.4 O Planejamento Sanitarista desenha a Estância Climática: A Avenida Boulevard 

revela o cartão postal 

 

Com o golpe militar de 1930, os prefeitos municipais das cidades brasileiras passaram 

a ser nomeados pelos governos estaduais. Na cidade de São José dos Campos, o Coronel João 

Cursino foi deposto do cargo executivo por uma junta governativa, no ano de 1930. No ano 

seguinte o médico tisiologista Rui Dória foi nomeado prefeito municipal. A partir da liderança 

política de Rui Dória, os tisiólogos da cidade passaram a alertar as autoridades estaduais, por 

maiores ações do estado no âmbito municipal, em ações de higiene, estética e saúde pública 

(SOARES, 2007).  

Por meio de relatórios enviados ao governo estadual, os tisiologistas de São José dos 

Campos almejavam nivelar financeiramente a cidade à Prefeitura Sanitária de Campos do 
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Jordão-SP, criada em 1926, na época considerada a principal cidade brasileira para o tratamento 

da tuberculose. Na década de 1920 o Governo do Estado de São Paulo buscou reorganizar as 

estâncias climáticas do estado, de modo que em Campos do Jordão foram conduzidas 

experiências pioneiras do planejamento sanitarista. Tomando o exemplo do município dos 

contrafortes da Mantiqueira, os tisiologistas de São José dos Campos atuaram junto ao governo 

estadual para transformar o município numa estância climática, enviando recomendações às 

autoridades estaduais para que o prefeito nomeado tivesse formação em medicina e com 

experiência administrativa (idem, ibid). 

Neste contexto, segundo Silva (2009), a cidade recebeu migrantes de regiões rurais em 

processo relacionado ao declínio do café e à busca de trabalho nas cerâmicas e tecelagens. Os 

caboclos, na expressão de Siqueira (1991), eram trabalhadores rurais que se inseriam somente 

no mercado informal da cidade. Deste modo, multiplicaram-se os diversificados ofícios, como 

vendedores de pipoca, algodão doce, pasteleiros, doceiros, boleiros, fruteiros, vendedores de 

cestos, vendedores de içá torrado, vendedores de lenha, vendedores de água e, em sua maioria, 

aglomerados nos finais de semana e feriados nas praças, cinemas e na Igreja Matriz. No geral, 

habitavam a área central, mais próxima dos locais de trabalho e moradia.  

Segundo Silva (2009) havia uma mescla de classes sociais na área central de São José 

dos Campos. A maioria dos recém-chegados do campo habitavam as ruas centrais, 

principalmente, a Rua São José, que margeia a encosta da Concha do Banhado. Segundo o 

relato do memorialista Siqueira (1991), na Rua São José, ou, Rua de Trás, de aparência colonial 

e traçado tortuoso, as casas eram, em sua maioria, feitas de pau-a-pique, de uma porta e uma 

janela, sem vidraças ou venezianas, com os telhados grandes cobrindo às calçadas inexistentes, 

onde havia apenas barrancos irregulares. Segundo o memorialista a Rua São José era a rua mais 

antiga da cidade, outrora, a importante Rua do Comércio.  

A partir de 1910 a Rua São José tornou-se inteiramente ocupada por residências, 

enquanto, os melhores comércios passaram a se concentrar na Rua XV de Novembro, ou, Rua 

Direita, julgada a principal artéria da pequena cidade. A Rua Direita contrastava com as casas 

de pau-a-pique da Rua São José, pois, na principal artéria da cidade situavam-se os melhores 

comércios, que atraiam uma movimentação de pedestres, além da presença das casas de famílias 

abastadas (idem, ibid). 

Apesar do aspecto pobre e rústico da Rua São José, havia casas de fazendeiros; habitadas 

durante as festas religiosas e no carnaval, bem como casas de professores, inspetores de escolas, 

políticos, jornalistas, incluindo, Napoleão Monteiro, que vivia na Rua São José com sua família, 
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ao lado da tipografia onde era impresso o jornal Correio Joseense. No entanto, o predomínio 

era de casas habitadas por famílias pobres e numerosas, muitas ocupadas com o trabalho 

ambulante (idem, ibid).       

 Concomitantemente à desestruturação da economia agrária no Sul de Minas Gerais, e 

o início próspero das iniciativas fabris na cidade, alguns migrantes com poucos recursos 

instalaram-se nas áreas de fundo de vale, propiciando a formação dos primeiros assentamentos 

precários: o Banhado, em 1931, e a Linha Velha, em 1932 (ROSA FILHO, 2002). 

Ainda na década de 1930, a cidade, elevada à condição de Estância Climatérica com 

Decreto Nº 7.007 de 1935, passou a ser administrada diretamente pelo Governo Estadual. 

Entretanto, a decisão política do Interventor Federal Armando Salles de Oliveira (1887-1945), 

que permitiu a criação da estância climática, não condizia, inicialmente, com as condições 

urbanas de uma estância de tratamento para a tuberculose, até então, marcada pela precariedade 

de uma pequena e decadente cidade do interior paulista (SOARES, 2007). 

Neste contexto, o planejamento urbano se consolidava no país como área governamental 

e acadêmica e, ao mesmo tempo, herdava toda a bagagem das experiências passadas praticadas 

na República Velha. As políticas de saúde e planejamento urbano do governo varguista 

direcionavam-se às aglomerações urbanas, numa demonstração de apoio às reivindicações do 

movimento armado que colocou Getúlio Vargas no poder, em 1930 (DEAK, 1999; 

PANDOLFI, 1999).  

No campo da saúde, o governo getulista herdou da República Velha uma frágil estrutura 

institucional. Na primeira década do século XX, a ênfase das políticas de saúde do governo 

oligárquico estava voltada para o saneamento e erradicação de epidemias urbanas na capital 

federal e nas zonas portuárias. Na década de 1920, se buscou contrapor o modelo exclusivo de 

atuação nos portos e na capital da República através da criação de uma estrutura centralizada; 

o Departamento Nacional de Saúde Pública, com ações voltadas para o combate às endemias 

rurais (HOCHMAN; FONSECA, 1999). 

Com o golpe de novembro de 1937 que instaurou o Estado Novo, a ideologia sanitarista 

da Primeira República foi atualizada por meio de um conjunto de ações no território nacional e 

coordenadas pelo Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP). Desta forma, o MESP 

ampliou a presença do Estado nas unidades federadas, com a disseminação de delegacias de 

saúde por todo o país. Paralelamente à reorganização da estrutura administrativa da saúde 

pública, foi incorporada em novos moldes a agenda oficial do Estado, com a especialização de 

médicos sanitaristas em cursos de higiene e saúde pública nos Estados Unidos. Embora as 
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políticas de saúde pública na Era Vargas não fossem universais, se constituíram como 

experiência pioneira no exercício da saúde pública em todo o território nacional (HOCHMAN; 

FONSECA, 1999).  

Todavia, as políticas de saúde pública do Estado Novo não significaram uma ruptura 

completa em relação à agenda sanitarista da década de 1920. Na verdade, o MESP havia 

concentrado esforços no combate às endemias rurais e epidemias urbanas, de modo que as 

expedições médicas para o interior do território nacional fundamentaram-se ideologicamente 

no nacionalismo e na noção de progresso (HOCHMAN; FONSECA, 1999).  

Desde que assumiu o poder, em 1930, o governo getulista havia adotado o nacionalismo 

como ideologia de Estado, posteriormente, consolidada em 1937, com o Estado Novo e a 

estruturação do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), cujas ações incluíam o 

enaltecimento das ações do Estado no âmbito do desenvolvimento regional. Por meio de 

medidas autoritárias buscou-se tornar o Brasil um país moderno, superando o atraso econômico 

e social do país. Neste contexto, a região do Vale do Paraíba se inseriu no cenário 

desenvolvimentista na gestão do médico Ademar de Barros (1901-1969), nomeado pela 

ditadura como Interventor Federal do Estado de São Paulo, entre 1938 e 1941 (SOARES, 2007).  

Segundo Lessa (2001), o Governador Ademar de Barros, por meio do Decreto n° 9.715, 

de 9 novembro de 1938, instituiu providências para o desenvolvimento de “um Programa de 

Reerguimento Econômico do Vale do Paraíba” (LESSA, 2001, p. 87). Neste contexto marcado 

pelo desenrolar da Segunda Guerra Mundial e acordos bilaterais, entre Brasil e EUA, o 

Programa de Reerguimento do Vale do Paraíba dialogava com os grandes projetos 

desenvolvimentistas nacionais, na qual a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), construída 

junto com a cidade de Volta Redonda-RJ, em 1941, inseriu o Vale do Paraíba no foco das 

políticas de desenvolvimento técnico-científico e industrial do Brasil (idem, ibid).  

Os primeiros estudos do programa resultaram no plano de natureza regional e estatal, 

denominado: Aspectos do Vale do Paraíba e de seu Reerguimento pelo Governo Ademar de 

Barros. O plano poderia resumir-se em dois pontos principais: primeiro; a criação do 

Departamento de Assistência ao Cooperativismo, visando fomentar a produção animal, vegetal, 

industrial e comercial da região, e segundo; a criação de estações experimentais e hortos 

florestais, sob a responsabilidade do Instituto Agronômico do Estado de São Paulo. Dentro 

dessa proposta, o governo estadual propôs incentivos para a rizicultura por toda a várzea do Rio 

Paraíba do Sul, visando abastecer a capital paulista (idem, ibid).  



73 

 

  
 

Entretanto, a proposta mais ambiciosa do plano era a criação de uma hidrovia no Rio 

Paraíba do Sul, interligada ao Rio Tietê e ao Rio Paraná (idem, ibid). Embora o potencial fluvial 

não tenha sido aproveitado, Santos et al. (2014) aponta as contribuições do plano para o estudo 

de projetos futuros de infraestrutura que estimularam o potencial agroindustrial das áreas de 

várzea do Rio Paraíba do Sul, com destaque para a rizicultura.     

 A recém-criada Estância Climatérica de São José dos Campos se inseriu no contexto 

das políticas nacional-desenvolvimentistas do governo getulista, mas, foi a partir do Estado 

Novo que a receita do município passou a ser reforçada com recursos do Fundo de Melhorias 

das Estâncias (FUMEST), que deveriam ser destinados à urbanização do município. Assim 

como Campos do Jordão, a condição de estância custou a perda da autonomia do município, 

isto é, a cidade passou a ser administrada por prefeitos nomeados com auxílio de um conselho 

consultivo (CHUSTER, 2010).  

Antes do golpe de 1937, que extinguiu o poder legislativo nos três níveis da federação, 

os médicos sanitaristas discutiam, há tempos, em acirrados debates na câmara de vereadores, 

as reformas urbanas necessárias para transformar São José dos Campos numa estância de 

tratamento para tuberculosos. Divergentes quanto às suas posições políticas, os médicos-

vereadores e profissionais da saúde tinham consenso com relação à tuberculose: sanear e 

higienizar a cidade; fornecer condições para o trabalho médico; vigiar os doentes; educar a 

sociedade; criar zonas urbanas funcionais, controlar os equipamentos e fluxos de doentes; 

instituir rígidos mecanismos de vigilância e polícia sanitária (ZANETTI, 2008). 

Com a criação da estância climatérica, em 1935, as indicações ao cargo de prefeito 

sanitário ainda eram influenciadas pelos partidos e políticos da época. No entanto, no ano de 

1938, junto à ascensão de Adhemar de Barros ao cargo de Interventor Federal do Estado de São 

Paulo, houve um movimento estadual de renovação dos prefeitos do Estado de São Paulo sem 

ligação com o PRP, o engenheiro sanitário Francisco José Longo foi nomeado para o cargo de 

prefeito sanitário da Estância Climática de São José dos Campos (SOARES, 2007).  

O processo autoritário de intervenção física, comandado por José Longo, transformaria 

a área central, retificando e alargando vias e calçadas, à custa da demolição de vários imóveis, 

sob o pretexto de arejar e sanear a cidade sanatorial. Inicialmente, sua gestão atualizou o 

zoneamento da cidade, definido no ano de 1933 a partir de quatro zonas de uso: comercial, 

residencial, sanatorial e industrial. Através do Ato nº 14 de 1938, Longo estabeleceu novos 

limites para as zonas de uso (idem, ibid).  
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Para Lessa (2001), o principal objetivo do zoneamento proposto era segregar para a 

periferia as residências dos doentes. Não por acaso, a primeira intervenção urbanística ocorreu 

com as obras de ampliação da Avenida São José, que margeia a concha do Banhado. Na visão 

de um memorialista da época, as casas situadas no começo da Rua de Trás, próximo ao Beco 

da Cadeia, possuíam um aspecto romântico, dependuradas na crista do Banhado. Somente as 

casinhas pobres da Rua de Trás tinham os fundos para o Banhado, de modo que o acesso à 

grande planície se dava pelas vielas da rua mais antiga, e, comumente frequentada pelos 

meninos em busca de seus atrativos exóticos e naturais, como as lagoas, as frutas e a água 

(SIQUEIRA, 1991).   

No entanto, a presença de taperas e casas pequenas instaurou um conflito com a visão 

do planejamento sanitarista que visava transformar a pequena cidade numa moderna estância 

climática; limpa, arborizada, com vias retificadas e amplas, na qual a ampliação e abertura da 

Avenida São José se tornou o exemplo pragmático (SILVA, 2009). O relatório do agente 

sanitário estadual Flório revela a herança da ideologia higienista da Primeira República, pautada 

na eliminação física das moradias, consideradas insalubres. 

Divulgado no ano de 1944, no relatório o médico descreveu os aspectos físicos das casas 

da população mais pobre da cidade, em sua maioria, construídas com materiais rústicos de 

tradição rural, como a taipa e alvenaria, e as classificou em “condições condenáveis” (FLÓRIO, 

1944, p. 32). No documento o agente expõe uma opinião nada animadora para os sanitaristas: 

“Existe grande número de casas em condições condenáveis ocupadas por doentes atacados pela 

tuberculose pulmonar, os quais vivem em promiscuidade com a população sã, agravando o 

problema de ordem sanitária” (idem, ibid).  

Não por acaso, vigorava na época uma visão de planejamento urbano que aliava o 

higienismo do final do século XIX à versão funcionalista, baseada nas ideias de Le Corbusier 

e na Carta de Atenas (LESSA, 2001). A doutrina da Carta de Atenas3 foi desenvolvida no 

Congresso de Arquitetura Moderna (CIAM), realizado em 1933 e passou a reger o exercício da 

profissão de arquitetos e urbanistas. A Carta de Atenas possui diversos críticos, dentre os quais, 

Choay (1992), contrária à lógica funcionalista habitacional Corbuseriana, cujos postulados da 

habitação, propostos no CIAM, quais sejam: insolação, vegetação e espaço, dialogavam com a 

tradição higienista oitocentista e contribuíram para justificar políticas de remoção de subúrbios 

das áreas centrais europeias.  

                                                 
3 Charles-Édouard Jeanneret (1887-1965), mais conhecido por Le Corbusier, foi um dos principais idealizadores 

da nova doutrina (CHOAY, 1992).  
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Obviamente, a Carta de Atenas herdava certas práticas do modelo progressista, 

incluindo a experiência Haussmaniana. Na visão de Le Corbusier, as cidades antigas deveriam 

ser replanejadas, respeitando apenas o alinhamento das vias. O urbanismo de Le Corbusier não 

só cortava cirurgicamente a cidade, como também a concebia como arte. A concepção artística 

corbuseriana retoma o exemplo da especulação imobiliária no período de Haussmann. Le 

Corbusier lembrava: “Quando mais Haussmann cortava, mais dinheiro ganhava” (LE 

CORBUSIER, 1923 apud CHOAY, 1992, p. 23). 

Choay (1992) considera a lógica de vias e edifícios do espaço corbuseriano o verdadeiro 

espaço fragmentado da cidade-espetáculo capitalista. Novamente, os princípios herdados do 

século XIX fundamentaram a lógica matemática de Le Corbusier. A radicalidade do modelo 

corbuseriano afirmou-se nas cidades do século XX com a abolição da rua, estigmatizada como 

vestígio da barbárie. A circulação veloz do modelo corbuseriano não previa aglomeração de 

pessoas, práticas culturais, lazeres ou qualquer reunião de pessoas nas vias públicas. As vias de 

circulação são concebidas como independentes do habitat construído, e vice-e-versa. Não só 

em nome da higiene, a abolição da rua obedece a submissão da ordem circulatória ao poder 

incondicional do automóvel, que sozinho pode muitas vezes determinar o rumo de grande parte 

das propostas de planejamento urbano. 

Assim como na Primeira República, a adoção dos postulados do urbanismo modernista 

no planejamento das cidades na Era Vargas seguiu, em São José dos Campos as ideologias 

dominantes no país. O higienismo no Brasil, segundo Chalhoub (1990), tem seus primeiros 

indícios no final do Império manifestado nas ações de gestores e parlamentares. Os 

parlamentares do Império entendiam que a propagação de doenças contagiosas estava de 

alguma forma associada aos bairros pobres e cortiços na cidade, uma vez que as mesmas 

populações passaram a ser culpabilizadas por seus hábitos de moradia. Para estes grupos os 

bairros pobres eram considerados terrenos férteis para a propagação de doenças e vícios da pior 

espécie. A tuberculose foi julgada como a moléstia de maior propagação no meio urbano. 

Portanto, as habitações das populações pobres em áreas insalubres, generalizadas como focos 

de epidemias, deveriam ser erradicadas (CHALHOULB, 1990). 

Não por acaso, o higienismo oitocentista e o racionalismo progressista viriam orientar 

ideologicamente a atuação dos agentes governamentais no planejamento das cidades na Era 

Vargas. Em São Paulo, segundo Soares (2007), o progressismo francês e o rodoviarismo norte-

americano inspiraram o engenheiro Francisco Prestes Maia (1896-1965) na elaboração do Plano 

de Avenidas para a Cidade de São Paulo, divulgado em 1930, mas, somente executado no 
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período autoritário do Estado Novo, quando Prestes Maia assumiu a Prefeitura de São Paulo 

como interventor, entre 1938 a 1941 (FREITAG, 2012).  

O Plano de Avenidas de Prestes Maia baseava-se em um conjunto de três avenidas 

perimetrais em forma de Y articuladas por avenidas radiais. O sistema perimetral era composto 

por um perímetro de irradiação (baseado nos bulevares parisienses); um bulevar exterior 

(traçado sob o leito das ferrovias São Paulo Railway) e um circuito de parkways, composto 

pelas marginais dos rios Tietê e Pinheiros. Embora o descongestionamento do trânsito fosse o 

principal argumento, o plano de avenidas impulsionou a urbanização espraiada, em que as 

distâncias entre os locais de moradia e trabalho aumentam, dificultando o acesso da população 

pobre às áreas centrais (SOARES, 2007). 

De forma semelhante, a região do Vale do Paraíba experimentou, no Brasil, junto aos 

grandes centros urbanos, como São Paulo e Rio de Janeiro, a ação planejadora do Estado Novo, 

sobretudo, com os grandes investimentos em infraestrutura, transportes, comunicação e 

distribuição de energia elétrica no território nacional (LESSA, 2001). Em São José dos Campos, 

a exemplo das reformas de Prestes Maia, em São Paulo, o intervencionismo varguista, associado 

ao discurso de modernidade e progresso instituíram, de modo autoritário, medidas de 

remodelação da arquitetura, do traçado urbano, de serviços públicos e dos costumes da 

população de São José dos Campos, por meio da gestão dos prefeitos nomeados. José Longo, 

por exemplo, realizou inúmeras obras na cidade através de Atos Institucionais, obtendo recursos 

possibilitados pelo seu alinhamento e proximidade com o interventor paulista, Adhemar de 

Barros (SOARES, 2007). 

Neste contexto, São José dos Campos seguiu o exemplo da capital paulista. As casas do 

lado par da Rua São José foram demolidas, ato justificado pelos princípios e técnicas 

higienistas, entre os anos de 1938 e 1939. Esta primeira intervenção urbanística resgatou o 

Projeto de Lei “Boulevard Banhado” do vereador Constanzo de Finis, de 1914. Embora o 

Projeto de Lei do major não tenha sido concretizado na Primeira República, supõe-se que havia 

se enraizado no campo político. No Ato n° 17 de 2 de dezembro de 1938, a prefeitura sanitária 

declarou de utilidade pública todos os imóveis do lado par da Rua São José, entre a Rua Coronel 

José Monteiro e o prolongamento com a Rua Rubião Junior, sob a justificativa da higiene e 

estética:  

Considerando que para a construção do passeio público projetado, visando o 

descortinar o “Banhado” se faz necessária a demolição dos prédios ali existentes; 

considerando que os prédios a ser demolidos, em sua maioria são inadequados e de 

precárias condições de higiene, considerando que melhor insolação e maior ventilação 

virá da cidade a obra projetada (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1938, p, 1). 
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No ano de 1939, o poder público municipal executou todas as desapropriações através 

do Ato N° 40 e do Ato N° 44, justificado pelas condições insalubres e anti-higiênicas dos 

imóveis da Rua São José, afirmando o melhoramento, ao “descortinar a paisagem” para criação 

de um passeio público que muito embelezaria a cidade (SOARES, 2007; LESSA, 2001). 

Anunciadas pelo poder executivo em caráter de urgência, as desapropriações iniciariam a partir 

do trecho n° 2 até o prolongamento com a Rua Rubião Jr. Havendo a possiblidade de acordo 

entre as partes, o pagamento não poderia ultrapassar o valor máximo fixado no laudo do mesmo 

ato (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1938). Na figura 7 vide o cumprimento dos objetivos da gestão 

Longo, a paisagem aberta e descortinada com a abertura da avenida.  

 

Figura 7.Rua São José depois da desapropriação, 1939-1940. 

 
Fonte: CHUSTER (2012). 

 

Observa-se no conteúdo da documentação da época, ou seja, os Atos Institucionais, a 

legitimação das remoções por meio da técnica e da ciência, cuja essência se manifesta como 

capital científico dos agentes posicionados no campo de forças. Este capital científico, segundo 

Bourdieu (2001), é uma espécie de capital simbólico e funciona por meio de uma atribuição de 

crédito que pressupõe a crença dos demais agentes, bem como no senso comum da população, 

no reconhecimento do conhecimento.  

No caso da demolição das casas das famílias pobres da Rua São José, o discurso 

sanitarista transmite legitimidade, com argumentos pautados na falta de condições higiênicas, 

bem como nos benefícios para a cidade com a obra realizada, pois a cidade seria abastecida por 
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maior insolação e ventilação oriunda do Banhado. Seguindo o exemplo de Chalhoub (1990), 

não pretendemos condenar a priori a opção da prefeitura sanitária pela remoção dos moradores 

da Rua São José, como se todos os agentes sanitaristas fossem movidos por seus próprios 

interesses. No entanto, uma leitura do documento nos indica que a prefeitura assumiu uma 

posição de benfeitora e, ao mesmo tempo, autoritária quando sua única preocupação era a 

remoção, e não a redução das condições de vulnerabilidade daquela população. Desde o 

alvorecer da República Velha, segundo Chalhoub (1990) as decisões políticas dos 

parlamentares e gestores brasileiros para sanar os problemas advindos das habitações dos 

pobres têm se priorizado, necessariamente, o espaço da moradia, em detrimento das condições 

de moradia.   

Na gestão Longo, o discurso higienista coisificou a população da Rua São José como 

obstáculo para a cidade contemplar o Banhado. Sumariamente, ao descortinar a paisagem 

transmitiu-se a ideia de que o Banhado estava “de volta à cidade”, e não mais exclusivamente 

para os moradores das casas que faziam fundo de quintal com a grande planície, como se 

tivessem se apropriado do Banhado.  

A palavra descortinar pode ser recortada do texto como exemplo emblemático para se 

chegar à sua inferência. No Dicionário Priberam, descortinar é descrito como: tirar ou correr as 

cortinas; ver o que está longe ou enevoado, avistar, enxergar, descobrir, perceber; chegar a 

compreender; abater a cortina de uma fortificação (DICIONÁRIO... 2016). A palavra 

descortinar, tomada como signo por intelectuais-médicos e engenheiros sanitaristas, supõe o 

movimento físico de abrir e fechar as cortinas. O cômodo de uma casa quando está de cortinas 

fechadas, permanece escuro, mas quando essas se abrem, a luz invade iluminando todo o local. 

As casas do lado par da Rua São José bloqueavam a visão, a percepção, a paisagem, segundo 

os grupos políticos locais e interventores nomeados. Esse movimento dialético entre luz e 

escuridão liga-se a outro significado: no figurado, ver o que está longe ou enevoado, a escuridão 

bloqueia a visão, inibindo a capacidade do avistar, do descobrir, do enxergar, do perceber. Por 

fim, descortinar traz a compreensão; descortinar significa compreender, de modo que 

descortinar traz a luz, ou seja, a compreensão; a escuridão traz a ignorância. As casas de pau-

a-pique da Rua São José só poderiam ser vistas pelos higienistas e grupos políticos locais de 

forma negativa, espectros do atraso, enquanto a criação do Boulevard Banhado foi 

compreendida dentro na noção de progresso. 

Comumente, aponta Bourdieu (2001), a noção do conhecimento científico ainda se 

pauta numa concepção mecânica e finalista de mundo que, muitas vezes, transmite uma noção 
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ingênua de neutralidade dos pesquisadores, os quais seriam agentes racionais julgados os únicos 

capazes de descobrir a verdade das coisas por meio de seus métodos. Ora, a teoria dos campos, 

segundo o sociólogo, rompe com esta visão ao demostrar que as práticas são fruto das relações 

objetivas entre os pesquisadores e entre os seus laboratórios. Por meio das relações entre os 

agentes posicionados no campo que se engendram as relações de força que caracterizam o 

campo; sejam elas de natureza simbólica, científica, política, jurídica, etc, ou, para usar este 

estudo de caso como exemplo, o cientificismo como prática do campo do planejamento urbano 

sanitarista.    

A partir do estudo dos campos, evidencia-se uma questão discutida por Boaventura 

Santos (2009), que demonstra como os povos do hemisfério Sul ainda são colonizados por uma 

visão eurocêntrica de mundo, que é, indubitavelmente, uma epistemologia dominante. O Sul, 

concebido pelo autor, constitui uma concepção metafórica que se sobrepõe, mas não 

completamente, ao sul geográfico, pois considera as classes e grupos sociais excluídos do Sul 

e do Norte, ambos submetidos à dominação epistemológica. Esta forma de dominação conferiu 

à ciência a exclusividade do conhecimento reconhecido como válido, e que se traduz no aparato 

institucional – pareceres técnicos, peritos, universidade, etc.   

Esta forma de dominação de saber e poder homogeneíza as concepções de ideologia 

entre grupos sociais. Na concepção de Mannhein (1968) a ideologia, em sua concepção total, 

personifica a visão de mundo de uma época ou de um grupo histórico-social. Embora sejam 

expressões da existência dos indivíduos, na visão de Bourdieu (1989), as ideologias sempre são 

duplamente determinadas, tanto pelas classes sociais, como pelos agentes que as produzem e 

reproduzem. 

Partindo do estudo de caso, as ideologias na gestão Longo foram determinadas tanto 

pelos agentes sanitaristas, como pelas classes sociais por eles representadas. Como dito 

anteriormente, as remoções estavam embasadas em argumentos técnico-científicos produzidos 

no campo, no qual se destaca a palavra descortinar. O filósofo russo Bakhtin (2006) diria que 

“a palavra é o fenômeno ideológico por excelência” (BAKHTIN, 2006), pois é através das 

palavras que os fenômenos ideológicos da consciência individual se manifestam na 

comunicação na forma de signos. 

Não por acaso, na abordagem de Lefebvre (2006), as representações do espaço (espaço-

concebido) elaboradas por intelectuais pertencentes a grupos dominantes, no caso do Banhado, 

os médicos-vereadores e engenheiros sanitaristas, transpõem as demais dimensões do espaço 
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(percebido e vivido) num sistema de signos verbais (por exemplo: descortinar), cuja função na 

modernidade tem cumprido um papel dominante no sistema capitalista.  

As famílias que habitavam a Rua São José não são mencionadas nas propostas de 

planejamento, que enfoca, nos relatórios administrativos, o quanto a demolição contribuiria 

para o embelezamento da cidade, bem como para a higiene e saúde pública. As inúmeras obras 

que transformavam a pequena cidade do interior paulista numa moderna estância climática eram 

anunciadas na imprensa local de forma celebrativa, indicativas de um “surto de progresso” 

(SOARES, 2007, p. 132). A engenharia sanitária, a técnica que moderniza e embeleza, é 

reiteradamente afirmada e persiste nos documentos oficiais. 

No Correio Joseense, o artigo denominado: “Surto de Progresso”, as obras 

“civilizatórias” eram anunciadas de forma celebrativa, enquanto nenhuma menção às famílias 

removidas fora registrada (SILVA; VIANNA; ZANETTI, 2017, p. 169):  

 

A Prefeitura, por seu turno, empenha-se em levar a bom termo o seu gigantesco 

projecto de transformar a Rua São José, em uma ampla avenida, tendo; para isso, 

desapropriado um elevado número de prédios localisados no lado par daquella via 

pública. Realisado esse projecto de largas proporções, a nossa terra possuirá um 

logradouro público que fará inveja ás mais adeantadas cidades do nosso Estado, quiça 

do Brasil. E isto, pela situação excepcional do planalto que serve de base a nossa 

cidade (SURTO..., 1940, p. 1).  

 

No discurso midiático, articulistas do Correio Joseense construíam, em diálogo com as 

propostas de reordenamento urbano, uma visão dicotômica entre cidade e campo. Distantes dos 

segmentos mais pobres e das zonas de contato entre o urbano e o rural, governantes e grupos 

políticos empreendiam embates em prol dos desejos de reorganização urbana e econômica do 

município sem considerar a participação da população mais pobre (SILVA, 2009). O discurso 

midiático do Correio Joseense é, necessariamente, higienista, ao celebrar as reformas 

sanitaristas conduzidas pelo interventor José Longo que transmitem: “o desejo de fazer a 

civilização europeia nos trópicos” (CHALHOUB, 1990, p. 35).  

Em uma visão gramsciniana, o processo de remoção das famílias pobres da área central 

de São José dos Campos remete à reflexão sobre as estratégias de direção e domínio que o grupo 

dirigente realiza para exercer sua hegemonia. Segundo Gramsci (1982) o grupo dirigente realiza 

a direção hegemônica da sociedade a parir de duas dimensões: a sociedade civil, o aparato da 

hegemonia e a sociedade política, o aparato de coerção ou de domínio. A sociedade civil 

compreende o conjunto de instituições sociais correspondentes ao exercício da hegemonia civil 

(jornais, escolas, igrejas, etc), enquanto a sociedade política indica o conjunto de aparelhos 
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coercitivos por meio dos quais o grupo dirigente exerce a direção política através da violência 

(polícia, exército, judiciário, etc).  

Para Simionatto (1999) o exercício da direção política, seja pela violência ou pelo 

consenso, depende, exclusivamente, do grau de autonomia das instituições da sociedade civil 

em um contexto histórico determinado. Coutinho (1980), em um esboço gramsciniano sobre o 

quadro histórico da sociedade brasileira, pode averiguar que a sociedade brasileira foi se 

tornando mais complexa com a introdução de uma incipiente industrialização, ainda na década 

de 1920. Neste período, houve uma multiplicação de associações sindicais e grupos políticos 

empenhados na organização das lutas operárias contra a exploração patronal, bem como 

agitações das camadas médias, expressas no tenentismo, no qual se pode caracterizar como os 

germes de uma sociedade civil.  

Apesar dos períodos de encolhimento do espaço democrático, a partir do golpe militar 

de 1930, mas, especialmente, com o Estado Novo, em 1937, e seu esforço para domesticar a 

população com base no DIP, a incorporação dos sindicatos ao Estado e o fechamento dos 

partidos e parlamentos, a Ditadura Vargas não destruiu inteiramente a autonomia da sociedade 

civil, expressa nos movimentos políticos da época e no florescimento de importantes estudos 

sociais sobre a sociedade (COUTINHO, 1980). Com base nestas reflexões, afirma-se que as 

demolições das casas rústicas de tradição rural da Rua São José ocorreram, exclusivamente, sob 

o exercício da ditadura, ou seja, numa situação histórica de exceção, onde as instituições 

democráticas haviam perdido autonomia.     

No entanto, a distribuição dos diferentes atores e grupos sociais no campo de disputa – 

interventor estadual, prefeito nomeado, médicos e jornalistas – orientados em torno do discurso 

sanitarista, revela, numa visão gramsciniana, o papel relevante das instituições da sociedade 

civil para a conquista da hegemonia, por exemplo, o uso da mídia impressa. De acordo com 

Simionatto (1999), na visão de Gramsci, a conquista da hegemonia no âmbito da sociedade civil 

parte do protagonismo das instituições civis com o objetivo de garantir a direção política do 

grupo dirigente através do consenso. Este fato constitui uma das principais diferenças para com 

as ações de coerção e domínio empreendidas pelo Estado, embora, ambas sejam responsáveis 

pela organização da vida social.  

Uma das características marcantes da hegemonia, segundo Gramsci (1982), consiste na 

luta de determinados grupos para que os intelectuais dos grupos dominantes assimilem as 

ideologias por eles produzidas. De forma evidente, tem-se no período do planejamento 

sanitarista o capital cultural e científico dos jornalistas e médicos, estes últimos tendo 
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participado ativamente como vereadores até a suspensão das liberdades democráticas com o 

golpe de 1937.  

Na perspectiva higienista, as remoções das moradias dos mais pobres seguiam um 

conjunto de princípios chamados “civilizatórios” (CHALHOUB, 1990, p. 33). Na verdade, o 

discurso político da civilização da sociedade por meio da higiene despolitizava o caráter 

apriorístico das decisões políticas. Na lógica higienista “fazer política deslegitimando o lugar 

da política na história” (p. 35). Não por acaso, Soares (2007) considerou que as transformações 

urbanas de São José dos Campos durante o Estado Novo, via recursos estaduais, podem ser 

comparadas ao estilo das intervenções urbanísticas conduzidas por lideranças autocráticas, cujo 

maior exemplo foi a reforma de Paris conduzida por Haussmann.  

As reformas na área central de São José dos Campos no período do Estado Novo 

seguiam os preceitos do sanitarismo e no urbanismo, cujo estatuto científico era reconhecido 

do período, cujo princípio da higiene remetia a ideia de limpeza (obras públicas), em 

contraposição à sujeira (casas de pau-a-pique). As iniciativas da administração de José Longo 

transformaram a Rua São José, anteriormente fechada e estreita, numa ampla avenida, 

assemelhada aos bulevares parisienses. A nova via foi destinada ao passeio público, iluminada 

pelo sol e agraciada pelos ares advindos da grande extensão verde que emoldurava a paisagem. 

Sendo assim, a sujeira pode ser compreendida como o espaço da moradia dos mais 

pobres, que segundo Chalhoub (1990), eram considerados focos de epidemias. As obras 

sanitárias conduziriam ao modelo de aperfeiçoamento material e moral das nações europeias, 

fato que preconizava um exemplo a ser seguido nos trópicos.     

No primeiro semestre de 1941, o Correio Joseense realizou uma ampla cobertura 

jornalística sobre a visita do Interventor Adhemar de Barros a São José dos Campos. Na visita, 

ocorrida no dia 11 de maio de 1941, o interventor viria conhecer as obras financiadas via 

Governo Estadual, dentre as quais se destacava a abertura e ampliação da Avenida São José, 

julgada pelo articulista como “um dos maiores empreendimentos urbanistas do Estado” 

(CORRÊIO JOSEENSE, 1941, p. 3), e outras a serem inauguradas, como: o serviço de 

distribuição de águas e esgoto e o Abrigo Sanatório Adhemar de Barros. 

Além da abertura da Rua São José, Chuster (2010) comenta que José Longo promoveu 

a reforma do Pavilhão de Higiene, o sarjetamento de ruas e calçadas e conseguiu que o Estado 

executasse as obras de saneamento. Seu predecessor, Pedro Popini Mascarenhas (filho das 

famílias mais tradicionais da cidade), daria continuidade ao processo de urbanização. As ações 

de Mascarenhas à frente das obras do município limitaram-se ao embelezamento e ao plano 
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geométrico das vias públicas desalinhadas. A prefeitura desapropriou diversos imóveis junto à 

Igreja Matriz para construir uma rodoviária. Porém, foram as obras de drenagem das águas 

pluviais e o calçamento das ruas centrais, as obras de maior impacto de sua administração. 

No geral, Soares (2007) reflete sobre as transformações urbanas de São José dos 

Campos durante o Estado Novo como um projeto de destruição planejada e seletiva resguardada 

pelo regime autocrático em vigor na época. As novas edificações, baseadas na arquitetura 

moderna, vias retas, amplas e pavimentadas, destinadas aos pedestres e mercadorias, 

pretendiam construir uma nova cidade sob os escombros dos vestígios do passado colonial, 

simbolizados nos prédios e habitações considerados insalubres. Os prefeitos sanitários, segundo 

o autor, construíram uma paisagem urbana destinada a atender as relações de produção 

capitalista, excluindo dos espaços retificados as camadas de baixa renda.  

Segundo Vianna (2004), as reformas urbanas do período sanitarista de São José dos 

Campos ilustram não só a tentativa de disciplinar a sociedade pela cidade, mas também 

apresentaram a oportunidade de planejá-la, a partir dos princípios racionalistas, visando sua 

abertura para a industrialização. Com base na técnica moderna, o projeto de modernidade foi 

instituído de forma autoritária. Segundo Morelli e Santos (1996), com as desapropriações de 

imóveis na Rua São José, o Banhado começou a ser valorizado como cartão-postal, passível de 

ser objeto de contemplação e deleite dos passantes.  

Nos anos subsequentes os projetos estatais mudaram o perfil da cidade acolhedora de 

doentes, bem como sua industrialização incipiente, transformando-a numa “cidade laboratório” 

(LESSA, 2001, p. 73). Pressupõe-se que o planejamento sanitarista inaugurou um processo que 

têm se manifestado continuum na cidade, a partir de sua apropriação como laboratório para 

experiências sanitaristas.  

A abertura da Avenida Boulevard iniciou um marco na apropriação da paisagem como 

ente natural purificado, graças à engenharia sanitária, prescrita no planejamento urbano da 

estância climática. Contemporânea à ocupação do Banhado por pequenos agricultores, a 

comunidade, recém-inserida na área central, e ao mesmo tempo, separada pela falésia 

semicircular, tornava-se invisível para o planejamento urbano do tipo tradicional (SILVA; 

VIANNA; ZANETTI, 2017).    

Esta multiplicidade de relações sociais da paisagem-habitada é o que se pretende 

investigar no próximo tópico.    
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3.1.4.1 Entre as representações concebidas e vividas: a ancestralidade revelada nas 

narrativas 

 

Como contraponto às projeções marítimas e bucólicas, ou seja, as representações do 

espaço, exaustivamente analisadas no tópico anterior, passamos para uma análise aprofundada 

do contexto da ocupação da Comunidade do Banhado, buscando desvelar o percebido e o vivido 

nas narrativas. Se por um lado, o espaço concebido é aquele dos cientistas e planejadores 

urbanos, por outro, “o espaço vivido é o espaço dos “habitantes”, bem como dos escritores e 

filósofos que descrevem ou acreditam descrever o espaço” (LEFEBVRE, 2006, p. 40). É o 

espaço dos relatos míticos, cuja presença do sobrenatural faz-se revelar a vivido e o percebido 

(idem, ibid). 

Os mitos, segundo Adorno e Horkheimer, podem ser compreendidos como verdadeiros 

testemunhos dos valores de uma sociedade, tal como o mito da Odisseia apresenta os valores 

de sacrifício e renúncia, No geral, os mitos representam uma forma de explicação da realidade 

como ela se apresenta, constitui uma forma de saber e racionalidade. Numa crítica a 

racionalidade ocidental moderna, desvelam os autores: “os mitos que caem vítimas do 

esclarecimento já eram o produto do próprio esclarecimento” (ADORNO; HORKHEIMER, 

1985, p. 20).  

Comumente, a história da Comunidade do Banhado passou a ser reconhecida na cidade 

através da atuação da Comissão de Moradores do Banhado e movimentos sociais nas redes 

sociais. Na página Banhado Resiste, a Comissão de Moradores e movimentos sociais tem 

apresentado a origem centenária da comunidade: “desde 1930 a região do banhado abriga 

famílias que, da terra, tiravam seu sustento” (BANHADO..., 2014).  

Esta referência à década de 1930 tem como origem uma entrevista de um professor 

universitário, o Professor Geraldo Vilhena de Almeida Paiva, a um mestrando de planejamento 

urbano e regional. O professor relatou sua experiência como secretário de desenvolvimento 

social do município no final da década de 1960 e indicou uma pequena ocupação de 

trabalhadores rurais no ano de 1931 como origem da comunidade do Banhado (ROSA FILHO, 

2002), informação não comprovada por documentos empíricos. Presume-se que esta ocupação 

se deu, aproximadamente, entre 1912 a 1930, considerando o início da construção do novo 

traçado da ferrovia e o impulso às atividades agrícolas na área do Banhado, conduzida por 

famílias pobres migrantes do contexto rural.  
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Para descrever de forma histórica e sociológica a formação deste núcleo habitacional 

parte-se da apresentação de algumas categorias temáticas, resultado do esforço de classificação 

dos elementos constitutivos dos conteúdos das entrevistas. Na análise de conteúdo, segundo 

Bardin (1977) os critérios de categorização são sempre “mais ou menos adaptados à realidade 

que se oferece” (BARDIN, 1977, p. 118). Deste modo, as mensagens das entrevistas não se 

esgotam nesta pesquisa, podendo ser submetidas a outras formas de investigação e análise. No 

Quadro 2. Ancestralidade - análise de conteúdo, apresentamos um segmento da grelha da 

análise das entrevistas.  

 

Quadro 2. Ancestralidade 

Categorias Subcategorias Unidade de Contexto 

 

Ancestralidade 

Migrantes  

Descendentes de escravos Como era o Banhado 

naquela época?  

Quilombolas  

Indígenas  

Árvores  

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas entrevistas com moradores do Banhado. 

 

A partir das perguntas realizadas aos entrevistados as unidades de registro revelaram 

categorias temáticas. Na pergunta: “como era o Banhado naquela época?”, podem-se classificar 

as unidades de registro na categoria ancestralidade. A categoria ancestralidade correspondeu 

aos temas levantados pelos entrevistados e que remetem às origens da comunidade, como 

exemplo: os indígenas, quilombolas e descendentes de escravos.     

David Morais, viúvo, 69 anos de idade, destaca a ancestralidade do bairro na frase: “A 

história nossa aqui no Banhado é uma história muito longa. Porque aqui passô os negro. Primero 

passô os índio, depois veio os negro” (Informação verbal).  

Fabrício Camillo, 59 anos, ex-morador do Banhado, complementa: “no Banhado havia 

índios, no Senhorinha havia índios. [...] lá na Tamoios também tinha índios” (Informação 

verbal). Amparados por suas reminiscências infantis, Camilo referencia três diferentes lugares 

habitados por grupos indígenas por volta de 1966 (Informação verbal).  

José Donizetti de Paula, 55 anos de idade, revelou suas lembranças infantis sobre duas 

famílias indígenas que viviam no Banhado. Segundo o entrevistado: “A índia que eu mais me 

lembro dela é a Célia. Era uma índia que eu mais me lembro dela. E tinha outros também” 
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(Informação verbal). De forma semelhante, Milton Balbino dos Santos, 77 anos, relata a 

experiência vivida durante sua infância no Banhado com famílias indígenas: “Aqui tinha, 

inclusive, a família da Dona Tina que morava ali... já conhecia ela já bem de idade, velinha já, 

diz que ela já nasceu aqui e a família era, de fato, ela era índia” (Informação verbal).    

Com base nas reminiscências sobre seus antepassados, José Donizetti defende sua 

identidade de descendente de índios e negros escravizados: “eu sou um descendente de escravo, 

porque a minha mãe veio do pessoal da África. O meu avô; o Senhor Joaquim Inácio de Paula, 

ele veio de Portugal. Aí o meu avô caso com uma índia. O nome dela é Benedita” (Informação 

verbal). De acordo com o entrevistado sua avó, a índia Benedita, morava na cidade, no bairro 

Água Soca, quando conheceu Joaquim Inácio de Paula. Muitos anos depois, mudou-se para o 

Banhado, junto com a nora e seu filho; José de Paula, o pai de José Donizetti (Informação 

verbal).  

De forma semelhante, Kardec Gonzaga, 62 anos de idade, indicou sua ancestralidade na 

frase: “meu pai é da raça negra, parece piada eu falá isso; ele construiu aquela Fazenda São 

Pedro, que disse já era descendente de escravo” (Informação verbal). 

As entrevistas revelam os traços etnográficos da comunidade e sua importância para o 

vínculo com o local, como os mitos, símbolos e valores. Os entrevistados que fizeram 

referências aos grupos ancestrais que viviam no Banhado utilizaram essas histórias transmitidas 

oralmente para justificar a permanência do Banhado. De forma semelhante, se observa nas 

entrevistas a relação dos moradores com as lembranças passadas e o sentimento de identidade. 

Pollack (1992) defende que a memória é constituinte do sentimento de identidade. A memória 

é duplamente construída; individualmente e socialmente, portanto a memória herdada pelo 

social se relaciona ao sentimento de identidade, ligado ao grupo de origem ou de adoção. 

Apresentaram-se nas entrevistas diferentes etnografias e processos identitários, com 

destaque para a descendência de escravos e indígenas, ambas, associadas às memórias e ao 

espaço percebido e vivido. Nas visitas de campo, percebe-se a defesa da história dos grupos 

ancestrais do Banhado. David Morais e José Donizetti são militantes da Comissão de Moradores 

do Banhado. O primeiro, considerado líder da comunidade, e o segundo, uma forte liderança 

dos grupos evangélicos do bairro. A atuação desses moradores no movimento Banhado Resiste 

revela as motivações dos mesmos em resgatar a história dos grupos ancestrais do Banhado, cujo 

objetivo principal é garantir a permanência por meio do reconhecimento da história.  

A etnia move o morador Fabrício Camillo. Militante da CONEN VALE (Coordenação 

Nacional das Entidades Negras do Vale do Paraíba), em suas mensagens predomina o 
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movimento negro, e sua vinculação ao movimento Banhado Resiste é mais afetiva e menos 

política. Para Camilo, a população de São José dos Campos desconhece a história do povo 

negro da cidade, pois a historiografia regional ainda não investigou a história da Comunidade 

do Banhado: “eles contam da estrada de ferro pra cá. Eles não contam da estrada de ferro antes” 

(Informação verbal). 

 Partindo desse ponto, Fabrício Camillo recorre a outro tema corrente em algumas 

entrevistas: os quilombolas. De acordo com o entrevistado, os negros escravizados do Vale do 

Paraíba saíram das fazendas em direção a quatro localidades: Aparecida, Roseira, São José dos 

Campos e Monteiro Lobato (na época distrito de Buquira). Em Monteiro Lobato, formaram a 

Vila dos Pretos, enquanto noutras localidades formaram quilombos regionais. Em São José dos 

Campos os ex-cativos se estabeleceram no Banhado. Entretanto, o entrevistado advertiu: “essa 

história eu ouvi contá, mais eu não presenciei isso, mas os meus tios-avós já falavam”. Em outra 

frase Camilo reafirmou: “eu só conheço a história” (Informação verbal).   

As mensagens acima inserem a história relatada por Camilo no âmbito da tradição oral. 

Mesmo composto por incertezas, como na frase: “acredito eu na minha concepção (o Banhado) 

era um quilombo” (Informação verbal), o trabalho de contar histórias para si mesmo e para os 

outros revela o papel fundamental que a tradição oral desempenha na comunidade para a 

preservação da memória e da identidade. Camilo se identifica como quilombola do Banhado. 

De acordo com a tradição, seus avós viviam no Quilombo de Livramento, no Estado de Minas 

Gerais. A avó de Camilo estava grávida e suportou toda a viagem até São José dos Campos, 

onde deu à luz ao pai de Fabrício Camilo (Informação verbal).  

Alguns entrevistados enfatizaram a referência aos quilombolas, como David Morais: “o 

que eu cheguei a conhecê aqui é os quilombola” (Informação verbal), e Maria Aparecida da 

Rosa: “aqui o que tinha mais era o carambola memo” (Informação verbal – grifo nosso). 

Segundo Maria Aparecida da Rosa, viúva com 73 anos de idade, os quilombolas se 

diferenciavam no sotaque e nos costumes, dentre os quais destacou o hábito de pintar o rosto 

para dançar nas praças da cidade (Informação verbal).  

No geral, três moradores; David Morais, José Donizetti e Fabrício Camilo, fizeram 

referência à ancestralidade, através das subcategorias: indígenas, quilombolas e descendentes 

de escravos, com algumas variações entre uma entrevista e outra, ora somente aos quilombolas, 

no caso da entrevista de Maria Aparecida da Rosa, ora somente aos indígenas, como na 

entrevista de Milton Balbino dos Santos (Informação verbal). 
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A ancestralidade em outras entrevistas está mais relacionada à subcategoria: migrantes, 

no qual os entrevistados destacaram o pioneirismo de seus pais e avós na ocupação do Banhado. 

Para David Morais, depois dos quilombolas, os espanhóis foram o próximo grupo que ocupou 

o Banhado (Informação verbal). Sergio Blanque Garcia, viúvo, 71 anos de idade, definiu sua 

ancestralidade e identidade na frase: “eu sou filho de espanhol com italiano” (Informação 

verbal). O pai do entrevistado, Sr. Leonardo Blanque Garcia, imigrou junto com seus pais 

durante a Guerra Civil Espanhola (1936-1939). A família Garcia tinha esperança de prosperar 

nas lavouras brasileiras, incentivados pela propaganda imigratória da Ditadura Vargas. Não 

demorou muito para que os avós de Sergio Blanque percebessem que haviam sido enganados, 

pois a situação dos trabalhadores no campo se assemelhava à escravidão. Com efeito, a família 

Garcia acabou empobrecendo, pois, segundo o entrevistado, somente os imigrantes mais 

abastados prosperavam no Brasil (Informação verbal). 

Contextualizando o período, Boris Fausto (1995) indicou que no período, entre 1887 a 

1930, cerca de 3,8 milhões de estrangeiros imigraram para o Brasil. Sudeste e Sul concentraram 

a maioria das nações estrangeiras, predominantemente o Estado de São Paulo (52,4%). Deste 

percentual, grupos sociais, como os italianos, representaram 35,5%, portugueses 29%, 

espanhóis 14,6%. Com a crise mundial, a imigração diminuiu gradativamente na década de 

1930. 

Devido ao conflito civil instaurado na Espanha, a família Garcia encontrou no Brasil 

uma oportunidade de recomeçar em condições precárias. Segundo o entrevistado, passados 

alguns anos de trabalho precário no campo, um amigo italiano, que havia imigrado da Espanha 

em outra ocasião, convidou o pai e o avô de Sergio Blanque para se mudarem com toda a sua 

família para sua fazenda, no município de Caçapava-SP, onde trabalhariam na lavoura, mas, 

em condições dignas. Leonardo Blanque se casou com Marina Galvani Garcia, a filha de seu 

patrão. Nos anos seguintes, todos os jovens da família Garcia e da família Galvani casaram-se 

entre si, contribuindo para selar a união das famílias (Informação verbal). 

Com o adoecimento dos avós maternos de Sergio Blanque e a falta de pessoas que 

dirigissem o trabalho no campo, pois os filhos e filhas de ambas as famílias se mudaram para a 

área urbana, a fazenda em Caçapava entrou em falência. Sendo assim, o avô materno cumpriu 

com o direito à herança dos dez filhos, incluindo a mãe de Sergio Blanque, com o dinheiro da 

venda da fazenda. Leonardo Blanque e Marina Galvani se mudaram para São José dos Campos 

onde trabalharam na Fazenda Zico Lima, que ficava na área do Banhado, porém, mais próximo 

da Estação Parada Lima (Informação verbal). A Parada Lima era uma estação ferroviária recém-
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inaugurada, no ano de 1943. Recebeu este nome por estar próxima à Fazenda dos Limas, cuja 

sede ocupava uma área onde hoje existe o clube aquático Termas do Valle. A Parada Lima 

tornou-se ponto de embarque e desembarque de passageiros do trecho da variante do Banhado, 

funcionando até meados de 1970 (ESTAÇÕES..., 2010).  

No local onde existia a estação Parada Lima era possível vislumbrar a planície do 

Banhado, que despertou o interesse de Leonardo Blanque. Pode comprar um terreno de um 

contramestre da estação. A família Garcia se fixou definitivamente no Banhado no ano de 1945 

(Informação verbal). Contudo, a família Garcia não foi a única de origem estrangeira que 

ocupou o Banhado. Ao analisar os documentos cartoriais constatou-se que a antiga Fazenda dos 

Limas também foi propriedade de dois casais europeus; Juan Gonzalez Perez (espanhol) e 

Maria Manoela Saraiva Gonzalez (portuguesa); Jesus Gonzalez Perez (espanhol) e Eládia 

Gonzalez Perez Diz (espanhola), e na época chamava-se Bairro Serimbura ou Fazenda 

Liberdade (1º OFICIAL..., 1987).  

De forma complementar, Valdir do Prado, 70 anos de idade, relembrou duas famílias 

japonesas que viviam no Banhado. Os japoneses chegaram ao Banhado no período da Segunda 

Guerra. Arrendaram terrenos junto à Fazenda Nova América onde se dedicavam à produção de 

arroz (Informação verbal), isto é, propriedade da família do Coronel Manoel Martins Junior, 

cuja história foi apresentada no tópico anterior. A documentação cartorial comprova as 

informações das fontes orais, na qual é possível confirmar a instalação de duas famílias 

japonesas no Banhado: Uhei Kanno e Moto Kanno (1º OFICIAL..., 1976) e Tetsuo Kanno e 

Aya Kanno (1º OFICIAL..., 1977).   

Noutros relatos, as trajetórias dos pais e avós dos entrevistados apontaram outras 

origens, como: estados da região Nordeste, do Sul de Minas Gerais e cidades do Vale do 

Paraíba. Dora Alice de Jesus Garcia, esposa de Sergio Blanque Garcia, já falecida, na ocasião 

com 61 anos de idade, havia relatado a difícil trajetória da família, na qual sua mãe, separada 

do marido, precisou se mudar com seus filhos de Campos do Jordão-SP para São José dos 

Campos, onde viveu no bairro da Vila Ema, próximo ao local de trabalho que era no Sanatório 

São José. No Banhado, Marina Galvani Garcia foi locatária de algumas casas construídas na 

área de sua chácara, a qual alugou para a mãe de Dora Alice pelo valor de “dois meréis” (2$000: 

dois mil réis). Assim sendo, a família de Dora Alice permaneceu definitivamente no Banhado 

(Informação verbal).  

Assim como Dora Alice, outros entrevistados revelaram uma migração da região da 

Serra da Mantiqueira, como Milton Balbino dos Santos e Maria Aparecida da Rosa, cuja 



90 

 

  
 

naturalidade é de São Bento do Sapucaí-SP (Informação verbal). Kardec Gonzaga indicou a 

migração de pessoas vindas de cidades próximas da região do Vale do Paraíba, como o foi o 

caso do pai do entrevistado. Segundo o entrevistado, seu pai migrou de Santa Branca-SP com 

o objetivo de comprar um terreno no Banhado para viver da sua própria agricultura. A família 

Gonzaga se instalou definitivamente no Banhado no ano de 1936 (Informação verbal).  

Além das regiões da Mantiqueira e do Médio Vale, alguns relatos indicam migrações 

da zona rural de São José dos Campos para a área central, tal como a entrevista de Teresa 

Ramalho de Aquino, falecida, na ocasião com 75 anos de idade: “Mudamo de casa por que eles 

(os pais) morava na roça” (Informação verbal). De forma semelhante, Renato Leandro Vieira, 

30 anos, revelou mudanças de pessoas da área urbana da cidade para o Banhado: “Eu morei na 

Vila Cândida duas vezes, na zona norte da cidade” (Informação verbal).   

Contextualizando as mensagens das entrevistas com informações da dissertação de Rosa 

Filho (2002), se percebe que na década de 1930 as favelas da cidade se resumiam a poucos 

barracos, cujos migrantes do Sul de Minas Gerais, Serra da Mantiqueira, bem como da zona 

rural de São José dos Campos, distribuíam-se em duas áreas de fundo de vale: Banhado e Linha 

Velha. A partir da década de 1970, o perfil migratório da cidade se alteraria com a chegada de 

migrantes de estados do Nordeste, Norte do Paraná, Baixada Fluminense, Vale do Paraíba e Sul 

de Minas Gerais.     

Em suma, as trajetórias das famílias entrevistadas revelam diferentes origens 

migratórias, mais ou menos circunscritas na mesma época, tendo a primeira ocorrida na Era 

Vargas, e a segunda; na Ditadura Militar. Mas, há um período anterior, nos relatos dos 

descendentes dos grupos ancestrais do Banhado. Por conseguinte, a presença e ausência dos 

temas: indígenas, quilombolas e descendentes de escravos nas entrevistas onde predomina o 

tema dos migrantes permite considerar que não existe uma única história originária do Banhado, 

mas várias histórias originárias, principalmente, se levar em consideração que essas histórias 

são passadas de geração em geração no círculo familiar por meio da tradição oral.   

Ainda dentro da categoria ancestralidade ressaltamos algumas entrevistas que enfatizam 

o pioneirismo de suas famílias, como se tal família fosse realmente a primeira a ocupar o 

Banhado. Teresa Ramalho de Aquino disse: “quase não tinha casa ali” (Informação verbal), se 

referindo ao bairro ainda não formado. José Benedito M. da Silva afirmou: “ele (o avô) veio, 

praticamente ele foi a segunda pessoa que morô aqui” (Informação verbal). Por sua vez, Kardec 

Gonzaga disse: “meu pai chegou em 36 e já tinha dois sítios aí que é do Espanhol, Seu 

Durvalino, já tinha gente aí” (Informação verbal). Sergio Blanque complementou: “muito 
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pouco, já era justamente era... lavradores que tomava, prantavam, mais eram muito pouco” 

(Informação verbal). Dora Alice chegou a dizer: “era muito poucas casas” (Informação verbal). 

Sem dúvida, havia poucas famílias vivendo no Banhado entre 1930 a 1960. Pelos 

relatos, havia diversidade e presença, em períodos anteriores, de indígenas e quilombolas. A 

tradição oral teve um papel fundamental na transmissão de saberes sobre as origens da 

comunidade. Os mitos, segundo Adorno e Horkheimer (1985) possuem como característica 

fundamental sua unidade com a natureza. As conjurações dirigiam-se as forças da natureza, 

como o vento, a chuva, à serpente ou o demônio. A magia assume um lugar na produção de 

discursos verdadeiros, como base de relações de poder.  

O estabelecimento de grupos sociais distintos, cujas práticas no espaço contribuem para 

selar os laços de coesão social, contribui para o sentimento de identidade. De acordo com 

Haesbaert (2011), a definição pós-moderna de território privilegia a dimensão simbólica das 

relações dos grupos sociais com seus territórios, uma vez que o território pode ser 

compreendido como verdadeiro construtor de identidade.   

A transmissão de saberes dos grupos sociais, cujos vínculos com o território revelam 

três ou mais gerações estabelecidas no Banhado, contribuiu para formar identidades territoriais 

vinculadas ao território. Embora existam diversas identidades relacionadas ao Banhado, aos 

migrantes e suas origens, os movimentos sociais locais defendem com predominância as 

identidades relacionadas à ancestralidade; os indígenas, quilombolas e descendentes de 

escravos. Embora as identidades territoriais sempre fizeram parte dos diferentes grupos do 

Banhado, isto é, são constituintes daquela comunidade, houve um momento em que tais 

identidades foram retomadas pelo movimento de resistência.  

Na próxima seção, a análise dos documentos empíricos e entrevistas permitirão 

aprofundar a abordagem Lefebvriana do espaço tridimensional. Realizar-se-á uma 

contextualização da situação vivenciada por São José dos Campos no período 

desenvolvimentista, em que a inserção estratégica do município nos projetos militares 

contribuíra para a consolidação de uma tradição no planejamento urbano baseada na ampliação 

do sistema viário. A Concha do Banhado se inseriu no contexto do período desenvolvimentista 

nacional, cuja proposta modernista enaltecia, por um lado as características estéticas e 

contemplativas valorizadas no planejamento sanitarista, e por outro, valorizava 

predominantemente sua funcionalidade como parque temático com capacidade turística 

regional, numa cópia estadunidense travestida de Disneylândia tropical. 
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3.2 Segundo tempo. Uma paisagem modificada pela técnica: “por que não uma 

Disneyworld cabocla?” 

 

3.2.1. Um migrante olha a cidade a partir do Banhado: o Banhado em Quatro Dimensões 

 

Complementando o quadro e em fragrante contraste com os bairros a que acabamos 

de nos referir, há, ainda, os dois bairros mais pobres de São José dos Campos. Um 

deles está relativamente próximo do centro, formado por invasores que se instalaram 

nos terrenos do antigo leito da estrada de ferro, constituído por habitações precárias 

que abrigam uma população pobre e desajustada, frequentemente de recém-chegados 

do Nordeste do País. Em 1960, aí havia 3.882 pessoas, número que só pode ter 

aumentado; incrustada no espaço urbano de São José dos Campos e bem próxima do 

centro, essa autêntica favela constitui um dos maiores problemas urbanísticos e sociais 

da cidade (MULLER, 1969, p. 258).  

As comemorações de aniversário foram simples e singelas. No Banhado, vasta área 

alagadiça entre o Rio Paraíba e a cidade, um jogo de futebol entre equipes de duas 

favelas, marcou o início da transferência de mais uma comunidade pobre para outro 

local. E o começo da remodelação de uma vasta área de quatro milhões de metros 

quadrados em grande área de recreação. Com lagos, praias artificiais, bosques e 

camping para atender ao lazer de todos os habitantes das cidades em desenvolvimento 

no Vale do Paraíba (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1974a).  

 

Por volta da década de 1960, uma jovem família do sertão de Pernambuco sofria com 

a seca que assolava a região. Seu Antônio, lavrador, não conseguia mais tirar frutos da terra 

para alimentar sua esposa, Antônia, e os filhos, Severino, de dois anos, e Maria José, cinco 

meses. Por iniciativa do Seu Antônio, a família migrou, sem destino traçado, no ano de 1964. 

Com a ajuda de um caminhoneiro, amigo de Seu Antônio, a família fugiu do ambiente desolado. 

Chegaram ao novo destino no típico pau-de-arara, transporte irregular da região do Nordeste, 

pago por Antonio com parte do dinheiro proveniente da venda de sua tapera, moradia no sertão 

que ficava para trás. 

O migrante Antônio e sua família cruzaram o país no pau-de-arara. Ao chegarem ao 

município de São José dos Campos, o motorista solicitou a Seu Antônio que descessem, pois 

receava que os militares do CTA apreendessem o caminhão, pela presença de menores no 

veículo. A família pernambucana chegou à cidade portando apenas alguns trocados. Em uma 

mão, a mãe carregava a pequena Maria José no colo, e, com a outra, segurava uma trouxa de 

pano com as roupas dos filhos. Na primeira semana, a família viveu nas ruas de São José. 

Antônia pedia dinheiro nas ruas da cidade, Antônio construiu às pressas uma casa de madeira, 

com um cômodo, numa ocupação em área de fundo de vale, conhecida como a Favela da Linha 

Velha. 
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Antônio trabalhava informalmente como ajudante de pedreiro e, casa pronta, Antônia 

passou a cuidar do lar. A renda familiar era penosa e a família passou por dificuldades, no 

bairro sem energia elétrica nem água encanada. A captação de água era feita pelas minas, 

abundantes na área. A água servia para consumo e trabalho, como lavagem de roupas. Em 

1966, nasceu Ana Maria, e Antônio assinou contrato de trabalho com uma grande empreiteira 

da cidade, melhorando a renda da família. A vida melhorava. Antônia complementava a renda 

familiar costurando roupas e a família iniciou pequena criação de animais domésticos, com 

galinhas, patos e porcos.  

Apesar das intempéries da vida de uma família pobre, negra, migrante nordestina. 

Severino e suas irmãs cresceram fortes e sadios, brincando nas margens do Córrego do Lava-

pés. Em 1969, Antônio havia derrubado a casa de madeira e construído uma casa melhor para 

a família, de alvenaria, com dois cômodos. Severino, com sete anos de idade, percorria sozinho 

o caminho pelo capinzal até a cidade, para estudar no Grupo Escolar Olímpio Catão. Em um 

dia comum, ao retornar para casa no final de tarde, o pequeno migrante observou uma 

movimentação estranha de pessoas que não eram do bairro. Severino ouviu sua mãe comentar 

com os vizinhos que os visitantes eram professores de uma faculdade de São Paulo, junto com 

o pessoal da prefeitura. 

Durante um dia de sábado, a família almoçava quando recebeu a visita do referido 

grupo. Um senhor de meia idade se identificou como secretário de desenvolvimento social da 

prefeitura. Estava acompanhado de duas estudantes de arquitetura e urbanismo da USP. A 

mãe de Severino, grávida do quarto filho, pediu para Severino ficar no quintal com suas irmãs, 

enquanto os pais conversavam com os visitantes. Severino era curioso e resolveu espionar pela 

janela. Queria entender oque os visitantes faziam tantas perguntas para os seus pais, porque 

vistoriavam os cômodos da casa e o que tanto anotavam nos cadernos. Os visitantes foram 

embora e os pais de Severino pareciam apreensivos. Dona Antônia perguntou ao marido – 

“Será que a Linha Velha vai sair?”. Seu Antônio não soube responder.  

Ainda em 1969, Dona Antônia começou a participar de reuniões com as mães do bairro, 

promovida pela prefeitura, junto à equipe da USP. Severino acompanhava a mãe e suas irmãs 

na reunião. Para ele, aquela reunião era chata e cansativa. Queria pescar com os amigos no 

Córrego do Lava-pés, mas, era impedido por sua mãe, pois as crianças seriam atendidas por 

médicos e enfermeiros ao final da reunião. Dona Antônia estava no final da gestação e também 

buscou atendimento. Naquele ano nasceu Maria de Lourdes. Com a mãe em resguardo, o 

pequeno migrante passou a ajudar nos trabalhos domésticos. Pela primeira vez, Severino se 
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preocupava com rumores propagados por seus amigos e vizinhos sobre o futuro do bairro, 

quase sempre nas expressões – “a Linha Velha vai sair?”. 

As reuniões de funcionários da prefeitura com a comunidade da Linha Velha 

continuaram até 1974. A essa altura já era de conhecimento de todos que a prefeitura pretendia 

remover a população do bairro. Numa das reuniões com as mães do bairro, as assistentes 

sociais orientaram as famílias para cadastrarem seus filhos nos projetos sociais da prefeitura. 

Assim, Dona Antônia cadastrou o filho no setor de ocupação da prefeitura na esperança de 

que pudesse desenvolver algum trabalho que propiciasse um aumento na renda da família. 

Severino estava com doze anos de idade. Estudava de manhã no Grupo Escolar Olímpio Catão 

e à tarde trabalhava na varrição de ruas. Havia se tornado jogador de futebol no time do bairro 

e disputava partidas com times de outras comunidades nos finais de semana. 

Em julho de 1974, nasceu Lúcia, a caçula da família. Era o mês do aniversário de 207 

anos do município de São José dos Campos. No dia dos festejos, 27 de julho, a prefeitura 

promoveu um jogo de futebol, entre duas favelas: a Linha Velha e o Banhado, que aconteceria 

no campo de futebol do Banhado. Prontamente, Severino se dispôs a participar desta 

importante partida para sua comunidade. Às sete horas da manhã aconteceu o hasteamento da 

Bandeira Nacional, realizada pelo próprio prefeito, o brigadeiro Sergio Sobral, junto com as 

bandeiras do Estado de São Paulo e do Município de São José dos Campos, acompanhado pela 

execução do Hino Nacional. O prefeito proferiu seu discurso habitual, enaltecendo a 

importância daquele evento histórico que marcava o início da transferência da Linha Velha 

para uma unidade habitacional, bem como instituiu a área do Banhado como futuro parque 

regional. 

A população joseense acompanhava o discurso do prefeito da Avenida São José, que 

havia sido fechada para o desfile cívico-militar. Severino estava ansioso pelo final do evento, 

pois estava mais interessado em jogar futebol com o time do Banhado. Seu Antônio assistia o 

evento da Avenida São José, e, também estava ansioso pelo início da partida para torcer pelo 

filho jogador. Enquanto o prefeito discursava, Antônio mantinha-se distraído com os olhos 

fixos para a imensidão da várzea do Banhado. Observando o Banhado “de cima”, a aparência 

estática da paisagem dava a Antônio a impressão de estar diante de um quadro gigantesco. 

Por um momento, seu olhar se perdeu no horizonte, despertado somente com o início do desfile. 

Severino também desfilava junto ao seu time. Ao ver Severino desfilar, Antônio se perguntava 

onde seria a partida, pois ao observar o Banhado não avistou nenhum lugar propício para o 

jogo.  
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Parte da população presente no desfile desceu pela encosta do Banhado para 

acompanhar a partida que ocorreu no bairro. O prefeito foi aclamado pela Comunidade do 

Banhado como grande benfeitor, pois aquela partida inaugurou o campo de futebol do bairro. 

Enquanto a maioria da população joseense acompanhava a partida da Avenida São José, ou 

seja, “de cima”, Seu Antônio assistia ao jogo a partir do Banhado, ou seja, “de baixo”. 

Embora estivesse torcendo pelo desempenho do filho no jogo, Seu Antônio se distraiu mais uma 

vez com o ambiente do Banhado. O migrante Antônio observava às plantações de uma ponta a 

outra da planície. Ao fundo avistava a extensão da várzea até os contrafortes da Mantiqueira. 

Acima, o céu sem nuvens tinha sua monotonia quebrada pela rota de aviões. O avião que mais 

chamou sua atenção foi o famoso Bandeirante (EMB-110), símbolo da Embraer e da cidade de 

São José dos Campos. 

O migrante Antônio virou-se para acompanhar o voo do Bandeirante e se surpreendeu 

com a vista da cidade. Pela primeira vez, viu a cidade a partir do Banhado, ou seja, “de baixo”, 

mas, também “por dentro”. Seu Antônio olhou para o chão e viu que a poeira da rua sujava 

seus pés. Olhou de volta para a cidade e sentiu que estava dentro do quadro que havia avistado 

anteriormente. O migrante Antônio passou a olhar o Banhado e a cidade sob um ponto de vista 

diferente - “por dentro” da várzea, “por dentro” de suas ruas e vielas, “por dentro” de seus 

quintais, “por dentro” de suas plantações. Nesse ponto de vista o migrante Antônio pôde 

visualizar a vida acontecendo no Banhado. Da mesma forma, a planície vista “de cima”, isto 

é, retratada como um grande tapete, não é a mesma planície vista “de baixo” e “por dentro”, 

pois Seu Antônio conseguiu distinguir uma grande variedade de espécies de bambu, bananas, 

ervas medicinais e pássaros de várias espécies. Grosso modo, o migrante Antônio percebeu 

que a vida do Banhado não pôde ser visualizada “de cima”, mas, somente “de baixo” e “por 

dentro”. Lembrou de sua terra. 

Este evento motivou Antônio ao retorno às atividades agrícolas. Porém, Seu Antônio 

sabia que na Linha Velha não poderia iniciar uma pequena agricultura, pois a prefeitura já 

anunciara a remoção da comunidade. Recentemente, Seu Antônio havia sido demitido da 

empreiteira em que havia trabalhado como pedreiro por oito anos. Desempregado e com risco 

de perder a moradia, o migrante estava apreensivo. Não queria iniciar uma lavoura para 

depois perder todo o investimento. Revoltava-se com a proposta de realocação oferecida pela 

prefeitura. A proposta de remoção baseava-se na oferta de unidades habitacionais no bairro 

do Torrão de Ouro, localizado no extremo sudeste da cidade, ironicamente, ao lado da usina 

de tratamento de lixo. Seu Antônio era contrário à remoção para o Torrão de Ouro, pois o 
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novo bairro era totalmente isolado da cidade, distante das oportunidades de trabalho, do 

centro comercial e dos estudos dos filhos, localizados no centro da cidade. Com a mudança, a 

família teria um gasto desproporcional com transporte público. Ali na Linha Velha, todos os 

destinos eram acessados pela família por meio de caminhadas.  

Entre 1974 a 1975, a prefeitura realizou a remoção da Linha Velha. A maioria dos 

moradores aceitou a indenização do reassentamento. No entanto, Antônio decidiu ocupar outra 

área. Junto com sua família, desceram para o Banhado. Fazendo uso do dinheiro disponível 

no fundo de garantia, Antônio construiu uma casa de alvenaria de três cômodos. Com uma 

parte da indenização paga aos moradores da Linha Velha pelo reassentamento, Antônio 

comprou ferramentas e sementes e iniciou uma modesta plantação de hortaliças. Maria José e 

Ana Maria ajudavam o pai no trabalho ambulante. As meninas saiam do Banhado carregando 

as verduras em sacolas de pano para abastecer o carrinho de mão que seu pai levava pelas 

ruas da cidade, enquanto almejava comprar um ponto no mercado municipal para instalar sua 

própria banca. No lar, a mãe de Severino cuidava das filhas menores, Maria de Lourdes e 

Lúcia, bem como de uma modesta criação de galinhas e patos.  

Severino passou a jogar futebol no time do Banhado: o Bicentenário Futebol Clube, 

devido ao desmantelamento do antigo time com a remoção da Linha Velha. A rotina do jovem 

Severino era ocupada com o estudo, de manhã, e o trabalho de varrição, à tarde. Pelo menos 

duas vezes por semana participava de um curso de mecânica, no período da manhã, no Projeto 

Brasil, uma unidade de educação profissionalizante para jovens carentes. Contudo, os finais 

de semana de Severino eram ocupados com as partidas de futebol e a exploração da natureza 

do Banhado, onde buscava caçar rãs na várzea.  

Embora houvesse perdido o vínculo com a terra e os laços de sociabilidade na Linha 

Velha, a família migrante estava feliz por ter a oportunidade de recomeçar no Banhado, 

preservando o modo de vida ruralizado que estavam acostumados, ao mesmo tempo, próximo 

do centro da cidade. Como moradores do Banhado, a família migrante passou a vivenciar a 

vida que existe na várzea e a fazer parte dela.  

 

Assim como os forasteiros da fase sanatorial, os migrantes (forasteiros da fase 

industrial) constituíram a própria imagem da cidade São José dos Campos. O primeiro processo 

migratório, na década de 1930, ainda na fase sanatorial, foi motivado pela instalação dos 

primeiros conjuntos fabris, com predomínio de trabalhadores rurais provenientes do Sul de 

Minas e cidades da região da Serra da Mantiqueira (ROSA FILHO, 2002). Nessa época 
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surgiram as primeiras favelas: Banhado, em 1931, e Linha Velha, em 1932. A partir de 1950, 

com a inserção das multinacionais, a cidade se destaca na região do Vale do Paraíba como polo 

migratório, com intensificação do processo migratório e mudança de seu perfil, passando a 

predominar população proveniente dos estados da região Nordeste. Na década de 1970 a 

industrialização se ampliou na região e a população de São José dos Campos atingiu 148.332 

habitantes.  

Para a geógrafa Nice Lecoqc Muller, a presença de favelas nas áreas de fundo de vale 

representava um grande problema social. A autora descreveu a comunidade do Banhado como 

uma “autêntica favela”, de “população pobre e desajustada”, localizada no centro da cidade 

(MULLER, 1969). A geógrafa destacou a palavra “centro”, pelo menos em duas ocasiões, 

relacionando a localização central ao problema urbanístico e social que a favela representava. 

A autora coisificou a comunidade do Banhado, reduzindo-a à imagem de invasores e 

estigmatizando-a, a frase “população pobre e desajustada” simplifica a compreensão da pobreza 

urbana e a toma como sinônimo de desvio de conduta. Na visão da autora, os fatores que 

incidem para a periferização da população pobre são ocultados e a pobreza é marcada pela ideia 

do desvio de conduta. Ademais, a autora associou pobreza à naturalidade das pessoas, 

ressaltando que a maior parte dos moradores eram “recém-chegados do Nordeste do país”.  

A narrativa permite nossa imersão no contexto complexo da migração, a partir da 

trajetória de nossa “persona” migrante, simbioticamente vinculada ao processo de urbanização 

com inserção precária, que, em São José dos Campos, como discutiu Reschilian (2010), ocorreu 

de forma consoante ao cenário nacional. No século XX, a urbanização brasileira, marcada por 

seu ritmo acelerado, principalmente, a partir de 1950, tornou possível a apropriação do território 

e a concentração de renda pelos agentes econômicos, ao mesmo tempo, constituiu a 

periferização das regiões metropolitanas e cidades médias. 

Nossa “persona” se constitui na representação de grupos sociais da região Nordeste que 

migraram para as regiões Sul e Sudeste, motivados pela aridez do solo e escassez de 

oportunidades. Após o inesperado desembarque em São José dos Campos, a família migrante 

experimentou dificuldades de inserção no mercado fundiário e no mercado de trabalho, 

ocupando áreas de fundo de vale, primeiro, na Linha Velha, e, segundo, na Favela do Banhado, 

no característico processo de inserção precária observado nas entrevistas realizadas com 

moradores do Banhado. Com a migração interna, por sua vez, ocorreu como consequência de 

uma política de erradicação de favelas, no caso, a Linha Velha. Devido ao risco de 

desarticulação das relações com a cidade, a decisão do pai, Antônio, de não aderir ao 
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reassentamento proposto pela municipalidade implicou na inserção precária da família noutra 

favela, mais uma vez, à margem da lei. 

A visão do Banhado apresentada contrapõe o Banhado visto “de cima”, a partir da 

cidade, sua representação panorâmica e pictórica mais comum, às perspectivas proporcionadas 

pela visão “de baixo” e “por dentro”. Antônio sentiu-se dentro do quadro que havia projetado 

mentalmente quando contemplou o Banhado “de cima”. 

A experiência do migrante que olha a paisagem, a partir do Banhado, não é a mesma 

experiência do observador externo que visualiza uma imagem tridimensional do Banhado, a 

partir da cidade. A experiência inicial do pai, e, posteriormente, da família migrante, ao se 

tornarem moradores do Banhado, é semelhante à experiência de A. Square (um quadrado), alter-

ego do clérigo inglês Edwin Abbott (1838-1926), na obra: “Planolândia: um romance em muitas 

dimensões”, de 1884.  

Na novela de Abbott (2011) o escritor imaginou um mundo bidimensional, onde todas 

as pessoas são figuras geométricas, vivendo no mundo da planolândia. A princípio, a intenção 

do escritor era satirizar as divisões sociais da sociedade inglesa vitoriana. Por isso, em 

planolândia, as mulheres são linhas retas, enquanto, os homens são todas as demais figuras 

planas, como: quadrados, círculos, triângulos e outros. A classe social era proporcional ao 

número de lados de uma figura e a perfeição de suas formas. Os habitantes de planolândia vivem 

em casas planas, frequentam igrejas planas, guardam utensílios planos em baús planos, porém, 

nenhum deles possui altura alguma. 

Certa vez, numa casa plana de uma família de planolândia, uma criatura tridimensional, 

semelhante a uma esfera, realizou uma visita inesperada no domicílio, atemorizando um típico 

casal de planolândia. No entanto, em planolândia, uma criatura tridimensional só poderia ser 

observada parcialmente, isto é, somente um plano poderia ser visualizado. Assim, a esposa, ou 

seja, a linha reta, teve a impressão de que outra linha reta, ou seja, outra mulher, havia entrado 

misteriosamente dentro da casa. A esposa acreditou se tratar de uma alucinação e não deu mais 

atenção para aquela estranha visita. Já o quadrado percebeu que as extremidades da estranha 

criatura ficavam indistintas, portanto, não correspondia à forma de uma linha reta. O quadrado 

chegou a acreditar que era um círculo, mas a criatura parecia mudar de tamanho de maneira 

impossível para um círculo. Não satisfeito, o quadrado tocou na criatura tridimensional. 

Surpreendeu-se ao perceber que a criatura não possuía nenhum ângulo sequer, constituindo um 

círculo perfeito (idem, ibid).  
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Cessado o espanto inicial, a esfera e o quadrado iniciaram um diálogo amigável. 

Entretanto, ao dizer que viera do espaço com o objetivo de revelar ao quadrado a existência da 

terceira dimensão, o quadrado não conseguia compreender outra noção de espaço além do 

espaço de duas dimensões. Cético, o quadrado pediu para que a criatura tridimensional 

apontasse a direção da tal terceira dimensão. Ora, o pobre quadrado só possuía uma noção de 

esquerda e direita, frente e atrás, mas não tinha noção alguma de embaixo e em cima. A criatura 

tridimensional estava frustrada por ser tratada como um delírio. Como os argumentos falharam, 

a esfera resolveu provar ao quadrado que dizia a verdade através de ações (idem, ibid).  

Primeiro, a esfera levitou para cima e para baixo. Na perspectiva do quadrado, somente 

uma seção da esfera podia ser visualizada, de modo que o movimento para cima e para baixo 

dava ao quadrado a impressão de que as seções da esfera estavam aumentando e diminuindo. 

O coitado do quadrado achou que estivesse ficando louco. Em segundo, num gesto pouco 

amigável, a esfera levou o quadrado para cima, fazendo-o voar sobre planolândia. A princípio, 

o quadrado estava atemorizado, pois aquela era uma perspectiva completamente alheia à sua 

experiência. No entanto, passados alguns instantes, o quadrado compreendeu que estava 

olhando dentro de casas planas, estava olhando dentro de quartos fechados, estava olhando 

dentro das criaturas planas, estava olhando planolândia de uma perspectiva totalmente 

diferente. Ao entrar noutra dimensão, o quadrado pode observar o seu próprio mundo numa 

perspectiva, até então, desconhecida (idem, ibid). 

Retornemos a experiência vivida pelos migrantes, inicialmente, o pai. Ao entrar no 

Banhado, a experiência do pai incluiu como benefício incidental uma perspectiva para além das 

três dimensões, não somente para cima e para baixo, não somente para a esquerda e para a 

direita, não somente para frente e para trás, mas, para todas essas três direções simultaneamente, 

isto é, o que podemos compreender como uma quarta dimensão (4D). A quarta dimensão, na 

visão de Einstein, constituiu a dimensão temporal (T), indubitavelmente, unificada às três 

dimensões espaciais (3D), numa malha única de espaço-tempo (3D+1T) (ABBOTT, 2011).  

Nós não podemos apontar para a quarta dimensão, ou seja, o tempo, pois estamos presos 

no mundo de três dimensões (3D). Contudo, vamos imaginar que estamos na posição do 

observador externo que vê a paisagem em um voo, tal como foi revelada a terceira dimensão 

ao quadrado, no romance de Edwin Abbott. Vide na figura 8. 
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Figura 8. Concha do Banhado. Fotografia do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico, 

Paisagístico e Cultural (COMPHAC). 

 
Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1990) 

 

Embora todo o espaço esteja submetido às três dimensões espaciais, além do tempo, seja 

na avenida que contorna a concha do Banhado, seja no espaço aéreo, o observador externo que 

visualiza o Banhado “de cima” vê a paisagem em três dimensões. Embora não podemos apontar 

para a quarta dimensão, vamos imaginar que estamos na posição do migrante, habitante do 

Banhado, vivenciando as quatro dimensões simultaneamente. Vide figura 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

  
 

Figura 9. Dona Cidinha, caminhando com seu filho ao longo do trilho do trem (1976). 

 

Fonte:  SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1976a). 
 

A visão da paisagem tridimensional (3D) do observador externo não lhe permite 

conhecer a vida que acontece “por dentro” da várzea, tal como se apresenta nessa fotografia. A 

partir dessa fotografia, podemos imaginar como era a perspectiva do migrante que vive a 

paisagem do Banhado, usa a linha férrea como travessia, num misto de rua e ferrovia; o 

migrante habitante da paisagem vivencia aquele espaço do ponto de vista “de baixo”, e enxerga 

três rapazes de camisas brancas numa ponta do traçado, e no outro lado, uma mulher negra com 

seu filho no colo, caminhando pelo traçado repleto de capim e bananeiras, elementos 

imperceptíveis do ponto de vista “de cima”. A partir deste ponto de vista o Banhado é visto 
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“por dentro”, “por dentro” da linha férrea, “por dentro” da várzea, simultaneamente, em quatro 

dimensões (4D) (Vide anexo 6.1.3).  

No entanto, não é a perspectiva dos moradores do Banhado que vem sendo privilegiada 

no campo intelectual e no sistema simbólico do planejamento urbano, mas, a perspectiva “de 

cima”, do observador externo. A visão propagandística da cidade industrial, consolidada sob a 

égide da Ditadura Militar, é sistematicamente reforçada, como se observa nos discursos e 

imagens de eventos comemorativos, como um vídeo institucional produzido pela Lauper Films 

e o Canal 13 Bandeirantes, acerca do aniversário de 207 anos de São José dos Campos. O 

narrador transmite uma visão funcionalista da paisagem, cuja domesticação da natureza pela 

técnica daria início à construção de um parque de dimensões regionais. 

No tópico seguinte analisaremos, por meio de documentos públicos, o campo intelectual 

e o sistema simbólico que sustentam o planejamento tecnocrático; os agentes envolvidos no 

processo e a visão de cidade concebida no contexto desenvolvimentista. 

 

3.2.2 Uma Cidade-Laboratório no Contexto do Planejamento Nacional-Desenvolvimentista: 

a FAUUSP concebe uma visão de cidade? 

 

Como foi discutido na seção anterior, São José dos Campos foi uma cidade com pouca 

expressão no cenário nacional na maior parte de sua história. Esta situação passou a mudar na 

década de 1940 quando a cidade foi engajada no contexto das políticas desenvolvimentistas 

nacionais que visavam capacitar o Brasil para o desenvolvimento da Ciência e Tecnologia 

(C&T). Em 1941, com a criação do Ministério da Aeronáutica, no contexto da Segunda Guerra 

Mundial, o Estado Novo passou a traçar estratégias para o desenvolvimento aeronáutico do 

país, dentro das quais incluía a criação de um centro de ensino e pesquisa que pudesse, 

posteriormente, estabelecer as bases para a criação de um parque industrial aeronáutico 

(SOUZA, 2008).  

Em 1946, a cidade de São José dos Campos foi selecionada pelo Ministério da 

Aeronáutica para abrigar o Centro Tecnológico de Aeronáutica (CTA). Houve convergência de 

interesses militares e dos políticos locais na instalação do CTA, que envolveu fatores ligados à 

sua localização geográfica, atravessada pela Rodovia Presidente Dutra, inaugurada junto com 

o CTA, entre 1950-51 (SOUZA; COSTA, 2010). Este complexo civil-militar passou a 

contribuir na formação de mão-de-obra especializada para o país com o início das atividades 

do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), em 1951, e o Instituto de Pesquisa e 

Desenvolvimento (IPD), em 1953, ambos instalados no campus do CTA (SOUZA, 2008).  
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A década de 1950 foi um dos períodos mais acirrados da Guerra Fria (1945-1991), 

marcado por disputas estratégicas e conflitos indiretos, entre Estados Unidos e União Soviética, 

cujo objetivo era conquistar a hegemonia política, econômica e militar mundial. A disputa de 

hegemonias (socialista x capitalista) envolveu também a disputa pelo desenvolvimento 

científico, tecnológico e aeroespacial, no qual os soviéticos estabeleceram uma vantagem 

inicial, a partir do lançamento do satélite Sputnik, em 1957, o primeiro a orbitar a Terra. Como 

efeito, no Brasil, o CTA aglutinou pesquisadores que formaram uma divisão especializada, 

denominada Grupo de Organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais (GONAE), 

que viria a ser o embrião do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) (SOUZA, 2008).  

Neste contexto beligerante, o papel do Estado na intervenção na economia e organização 

da sociedade constituiu algo em comum, tanto no bloco socialista, como no bloco capitalista. 

Para ambos, o Estado era considerado o ator essencial para o desenvolvimento econômico, 

nacional e regional (LIMA; SIMÕES, 2009). No ocidente, a chamada Economia do 

Desenvolvimento ganhou corpo e desenvoltura, tanto no pensamento anglo-saxão, como no 

pensamento latino-americano. Em 1948, a Organização das Nações Unidas (ONU) criou a 

Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL), incumbida de realizar estudos que 

pudessem explicar o atraso econômico latino-americano em relação aos países desenvolvidos, 

bem como promover políticas de desenvolvimento. Na década de 1950, a industrialização por 

substituição de importações era a proposta principal da CEPAL para a América Latina. Não por 

acaso, a CEPAL influenciou a política de vários governos latino-americanos, principalmente, o 

Brasil (BOCCHI; GARGIULO, 2011).  

Numa análise do planejamento regional no Brasil, Senra (2011) definiu este período 

como Fase Nacional-Desenvolvimentista (1945-1964). Os teóricos desta fase compreendiam 

que o crescimento econômico brasileiro havia ocorrido de maneira desigual e desequilibrada, 

ou seja, concentrando espacialmente populações e riquezas em determinadas regiões e 

acentuando as diferenças econômicas e sociais noutras. Para reverter este processo, teóricos 

desenvolvimentistas defendiam a intervenção do Estado na economia e no planejamento 

territorial e regional.  

No pós-guerra, a área acadêmica e governamental do planejamento atingiu o momento 

de maior prestígio internacional, tanto no Ocidente, como no Oriente. Fortemente influenciado 

pelas experiências dos EUA na reorganização produtiva dos países em conflito na Segunda 

Guerra, no Brasil, a ação planejadora fez-se presente no Estado Novo, junto à Comissão Federal 

de Comércio Exterior, contribuindo para organizar o planejamento para esforço de guerra. No 
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governo Dutra (1946-1950), o Plano SALTE se baseou na intervenção estatal na economia para 

eliminar seus pontos de estrangulamento. Posteriormente, no segundo governo Vargas (1951-

1954), através da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, foram executados estudos e ações 

para o crescimento econômico, expressos na criação do Banco Nacional de Desenvolvimento 

(BNDES), em 1952, e na Petrobrás, em 1953. O primeiro foi o organismo estatal de fomento 

para a industrialização, e a Petrobrás representou a autossuficiência do país na pesquisa, 

extração e refino do petróleo (LESSA, 2001).  

No governo do Presidente Juscelino Kubitschek (1956-1961), o Plano de Metas tornou-

se o ponto privilegiado do planejamento econômico do país, através de investimentos 

canalizados em setores estratégicos, por meio de uma triangulação de capitais: estatal, nacional 

e internacional. Os investimentos em larga escala foram concentrados na região Centro-Sul 

(LESSA, 2001; SENRA, 2011). 

A cidade de São Paulo concentrou grande parte desses investimentos e os aplicou em 

infraestrutura, transportes e energia elétrica, iniciando o processo de metropolização e expansão 

urbana e industrial para os municípios circunvizinhos, bem como para a região portuária de 

Santos. Acompanhando o surgimento da Região Metropolitana de São Paulo, a indústria se 

expandiu para o Vale do Paraíba, região situada no eixo Rio-São-Paulo, próxima do complexo 

siderúrgico da Companhia Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, e da CSN, na cidade de Volta 

Redonda-RJ (LESSA, 2001).   

Na Estância Climática e Hidromineral de São José dos Campos, o controle da vida 

política municipal fazia parte do cotidiano local desde o Estado Novo, através do zoneamento 

sanitário e intervenções urbanísticas. No Estado Novo, a urbanização adentrou o núcleo central 

através de investimentos em vias amplas e ortogonais, bem como o uso misto das zonas de uso 

e ocupação do solo, transformando a cidade em laboratório das políticas varguistas (LESSA, 

2001; COSTA, 2007). Tradicionalmente administrada por interventores estaduais, a cidade se 

inseriu na onda planejadora do pós-guerra, e recebeu as primeiras multinacionais. A francesa 

Rhodia S/A foi a primeira multinacional que se instalou na cidade, na região norte, em 1949. 

Logo mais, com a inauguração da Rodovia Dutra, em 1951, quatro grandes multinacionais se 

instalaram ao longo da rodovia: Johnson & Johnson (1953) Ericsson (1954), General Motors 

(1957), e Eaton (1959), fato que contribuiu para o espraiamento urbano para regiões periféricas 

ao núcleo central (ROSA FILHO, 2002; LESSA, 2001). 

Como consequência do desenvolvimento urbano emergente no interior paulista, 

proporcionado pela desindustrialização da capital, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
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Universidade de São Paulo (FAUUSP), recém-fundada no ano de 1948, se tornou a instituição 

vanguardista no planejamento urbano do Estado de São Paulo. Era sua atribuição elaborar os 

planos diretores das estâncias hidrominerais, em função do Decreto Estadual Nº 23.399, 

promulgado pelo Governador Jânio Quadros (1955-1958), que estipulava que as dotações 

orçamentárias para as estâncias ficariam condicionadas às diretrizes dos planos diretores 

(LESSA, 2001).  

No Regulamento da FAUUSP, instituído pela Lei Estadual Nº 3.233/1955, previu-se a 

criação do Centro de Pesquisa e Estudos Urbanísticos (CEPEU), aprovado em 1958. A partir 

de 1958, estabeleceu-se uma parceria, entre o CEPEU e o Departamento de Obras Sanitárias da 

Secretaria de Serviços e Obras Públicas do Estado de Paulo, no qual foram assinados convênios 

com as estâncias climáticas, balneárias e hidrominerais do Estado para a elaboração de planos 

diretores (RAINHO; ANELLI, 2019). Este conjunto de instituições tinha as seguintes 

responsabilidades: CEPEU: estudos técnicos; Departamento de Obras Sanitárias (DOS): 

viabilidade financeira; prefeituras: contratação de arquitetos e engenheiros (COSTA, 2007).  

No quadro do pós-guerra, a questão do bem-estar social se apresentava como alternativa 

ao socialismo soviético. No Brasil, a ideologia desenvolvimentista era predominante no cenário 

político, principalmente, no governo JK, onde o planejamento se tornou sinônimo de 

modernização. Em São José dos Campos, a primeira lei de zoneamento foi aprovada pelo 

Prefeito Sanitário Benoit de Almeida Vitoretti, através da Lei Municipal Nº 381, de 11 de 

janeiro de 1954. No entanto, no ano de 1957, por sua condição de estância climática, o 

município foi um dos primeiros do interior que firmaram convênio com o Governo Estadual e 

o CEPEU para o desenvolvimento de um Plano Diretor, sintonizado, técnica e teoricamente, 

com o conhecimento produzido no campo do planejamento urbano naquele momento (LESSA, 

2001; COSTA, 2007). 

O Plano Diretor de São José dos Campos se inseriu no contexto do urbanismo paulista, 

marcado pela consolidação da categoria profissional do arquiteto-urbanista em atividades de 

planejamento urbano e regional, por meio de um processo de institucionalização de sua entidade 

de classe – o Instituto de Arquitetos do Brasil -, e instituições de ensino e pesquisa, como a 

FAUUSP (SIQUEIRA, 2013). Em meados de 1958, uma equipe composta por quatro arquitetos 

do CEPEU foi enviada a São José dos Campos para iniciar o levantamento geral dos problemas 

da cidade (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1964). No mesmo ano, o Decreto Nº 246, de 10 de 

setembro de 1958, assinado pelo Prefeito Elmano Ferreira Veloso, oficializou os trabalhos da 

Comissão do Plano Diretor, composta por representantes da sociedade civil (COSTA, 2008). 
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De acordo com Costa (2007), no período de 1958 a 1964, o CEPEU elaborou 21 projetos 

para o Plano Diretor de São José dos Campos, divididos no Plano Preliminar e no Plano Setorial, 

estes últimos editados entre 1971 e 1972. Segundo Lessa (2001) a experiência do Plano Diretor 

de São José dos Campos serviu de parâmetro para os demais planos diretores previstos pelo 

CEPEU em todo o Estado. Na opinião de um jornalista da cidade, o primeiro plano diretor, 

articulado pelo Prefeito Veloso, cobriu um horizonte de trinta anos de ações no âmbito do 

planejamento da cidade (FARO, 2008). De fato, o jornalista não está longe da verdade. No 

geral, o CEPEU desenvolveu uma metodologia comum para os planos diretores das estâncias 

paulistas, baseada numa análise econômica e demográfica, uma análise da população existente, 

bem como uma previsão de crescimento em um horizonte de trinta anos (SIQUEIRA, 2013).  

Neste trabalho, construímos, por meio de análise de conteúdo do Plano CEPEU, 

categorias temáticas referentes ao campo e à prática do planejamento urbano e regional. A 

análise do plano foi orientada pelo objeto de estudo, e pela compreensão do planejamento 

urbano como campo intelectual e sistema simbólico. O Quadro 3: Plano CEPEU, apresenta um 

segmento da grelha dos planos.  

 

Quadro 3: Plano CEPEU 

Tema Categoria Subcategoria Unidade de 

Registo 

Unidade de 

Contexto 

 

 

CEPEU 

 

 

Nova Cidade 

São José do 

Futuro 

Mentalidade de 

Planejamento 

“Futuro centro 

metropolitano” 

“Completamente 

enraizada e 

aceita pela 

população” 

 

 

Visão de Cidade 

 Cidade sem 

Favelas 

 “Problema da 

Favela” 

 

 A Cidade que 

possui um Anel 

Viário 

 “Grande trevo 

rodoviário” 

 

 Novo Centro  “Supra-Municipal”  

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1961; 1964; 1965) Elaborado do autor.  
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Como se observa no Quadro 3, identificamos no Plano Preliminar4a categoria Nova 

Cidade, na qual o Plano Preliminar nos apresenta as subcategorias São José do futuro e 

mentalidade de planejamento. No Plano Preliminar, as mensagens que reproduzem o tema “São 

José do futuro” são identificadas por adjetivos e projeções: “futuro centro metropolitano”, 

“centro regional metropolitano” e “ponto de convergência de interesses regionais” (SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 1961, p. 119).  

Como contextualizado anteriormente, o Plano CEPEU estava sintonizado à conjuntura 

internacional e nacional favorável à ação estatal no âmbito da economia e do planejamento 

urbano e regional. Ademais, o plano estava em sintonia com o movimento de 

desindustrialização da capital paulista, expresso no Vale do Paraíba pela instalação de 

multinacionais na cidade de São José dos Campos. Não por acaso, as unidades de registro: 

“futuro centro metropolitano”, “centro regional metropolitano” e “ponto de convergência de 

interesses regionais” correspondiam às tendências econômicas e demográficas interpretadas 

pelos técnicos, mas também correspondiam à imagem de cidade concebida pelos técnicos do 

Plano CEPEU – a sede de uma futura região metropolitana. 

De acordo com Lefebvre (2006) o espaço concebido constitui uma forma de produção 

do espaço, assim como o espaço percebido e o espaço vivido também o são, e, ambas estão 

dialeticamente interconectadas e em constante contradição. Por meio da linguagem a prática do 

espaço (percebido), as representações do espaço (concebido) e os espaços da representação 

(vivido) emergem ao nível da fala e do discurso, ao mesmo tempo, compõem formas 

verbalizadas de conhecimento e poder (SCHMID, 2012). As representações do espaço 

                                                 
4 Plano Preliminar: Autoridades: Prof.° Dr.° Carlos Alberto Alves de Carvalho Pinto (governador); Brigadeiro 

José Vicente de Faria Lima e Dr. Francisco Machado Campos (secretários de viação e obras públicas); Prof.° Dr.° 

Antônio Barros de Ulhôa Cintra (reitor da USP); Prof.° Dr.° Luiz Ignácio Romeiro de Anhaia Mello (diretor da 

FAUUSP); Elmano Ferreira Veloso (prefeito). Equipe do CEPEU: Prof.° Dr.° Luiz I. Romeiro de Anhaia Mello 

(diretor); Arquiteto Lauro Bastos Birkholz (assistente); Milton Carlos Guiraldini (arquiteto); Marianilza de 

Oliveira Frangipani (arquiteta); Rubens de Matos Pereira (engenheiro). Escritório técnico de planejamento de São 

José dos Campos: Flávio A. S. Reis (arquiteto); Sidney Antônio Amaral (arquiteto); Brenno Cyrino Nogueira 

(arquiteto). Comissão Técnica: José Maria de Santana (engenheiro agrônomo); Euclídes Fróes (médico 

sanitarista); Genaro Tavares Guerreiro (consultor jurídico); José Garcia Machado (engenheiro); Humberto 

Savastano (engenheiro); Elisabeth V. Souza Reis (arquiteta). Aspectos Históricos: Gustavo Neves da Rocha Filho. 

Levantamento do cadastro de imóveis: José Garcia Machado (engenheiro); Pedro Senisgali (engenheiro); D. 

Therezinha Albano Garcia Machado. Aspectos econômicos, demográficos e financeiros: Luiz Fernando Pereira 

Vieira (economista). Aspectos sociais: Lais Cocoli Faria (socióloga); Srta. Marisa de Assis. Aspectos 

Administrativos: Joaquim da Rocha Penteado (professor). Aspectos legais: Dr. Cyro Laudana Filho; Dr. Genaro 

Tavares Guerreiro; Dr. Hely Lopes Meireles. Comissão do Plano Diretor: Dr. Luiz Fernando de Almeida (chefe 

de relações públicas); Napoleão Monteiro, Joacyr Beça e José Antônio Cursino (imprensa); Jorge Vieira da Silva 

(lavoura e pecuária); Noêmio Arruda de Carvalho (Lions Club); Hed Arruda Camargo (Rotary Club); Otávio de 

Moraes Lopes (comércio e indústria); Silvio de Barros Bindão (comerciários); Cecílio Domingues Neto 

(industriários); Professor Domingos de Macedo Custódio (magistério); Dr. João Batista de Souza Soares (classes 

liberais); José Amaury Machado Dias (classes estudantis); Altino Bondesan, Dr.ª Antonieta Soriano e José de 

Paula Ferreira (setores culturais) (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1961).  
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produzidas por urbanistas e planejadores são abstratas na medida em que penetram na prática 

social e política. São relativas, pois não podem ser enquadradas no âmbito do verdadeiro e do 

falso, e, são perpassadas por ideologias (LEFEBVRE, 2006). 

Ideologia significa conhecimento, na concepção de Mannhein (1968). Para o sociólogo, 

as ideologias nada mais são do que um sistema de pensamento integrado, construído a partir de 

pequenas experiências individuais, cada indivíduo participando de fragmentos desse sistema. 

Ora, Lefebvre (2006) compreendeu o espaço concebido como produto da sociedade capitalista, 

especificamente, concebida pelos intelectuais vinculados às classes dominantes. Neste estudo, 

podemos interpretar as representações do espaço manifestas pelo conjunto de signos verbais 

contidos nos temas: “futuro centro metropolitano” e “ponto de convergência de interesses 

regionais”, como uma ideologia – uma Nova Cidade, concebida no planejamento nacional-

desenvolvimentista.  

Ainda no Plano CEPEU, se indica como estratégia de curto prazo a criação de uma 

mentalidade de planejamento “completamente enraizada e aceita por parte da administração e 

da população de São José dos Campos” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1961, p. 11). Numa leitura 

baseada no conceito de poder simbólico de Bourdieu (1989), nota-se o esforço dos técnicos do 

CEPEU pela definição da operação do mundo social, neste caso, a naturalização do 

planejamento urbano para a prefeitura e da população. Na visão do sociólogo francês, o mundo 

social é constantemente redefinido por lutas simbólicas, em que as classes sociais disputam a 

acumulação de poderes e privilégios. Os poderes materiais e simbólicos acumulados por 

agentes, ou por instituições, fundamentam os sistemas simbólicos (por exemplo: o campo do 

planejamento urbano e regional). Enquanto formas de comunicação e conhecimento, os 

sistemas simbólicos cumprem uma função política para a dominação de uma classe pela outra.  

Ademais, na visão de Foucault (2002), não existe poder sem uma noção de verdade. Por 

verdade, o filósofo francês compreende o “conjunto das regras segundo as quais se distingue o 

verdadeiro do falso e se atribui aos verdadeiros efeitos específicos de poder” (FOUCAULT, 

2002, p. 13). Nas sociedades capitalistas a “economia política da verdade” (p. 13) está 

centralizada no discurso científico produzido nas instituições de ensino e pesquisa. A verdade 

responde a estímulos econômicos e políticos e, muitas vezes, está a seu serviço.  

Para criar uma “mentalidade de planejamento”, os técnicos do CEPEU formaram a 

Comissão Técnica, composta por equipe interdisciplinar de técnicos de São José dos Campos, 

numa espécie de acessória aos planejadores do CEPEU. De forma complementar e em 

permanente diálogo com a Comissão Técnica, a Comissão do Plano Diretor congregava 
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representantes de instituições da sociedade civil, com a missão de fomentar a discussão e 

propaganda do plano diretor, através de reuniões, por jornais e programas de rádio (SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 1961; 1965).  

A partir da trajetória dos técnicos pretendemos compreender de forma mais clara o 

sistema simbólico que fundamenta a “mentalidade de planejamento” do CEPEU. Em 1958, 

estava na direção do CEPEU o Prof.º Dr.º Luiz Ignácio Romeiro de Anhaia Mello (1891-1974), 

renomado engenheiro-arquiteto formado na Escola Politécnica de São Paulo, em 1913, sucessor 

de Ramos de Azevedo (1851-1928) como professor do curso de arquitetura da Escola 

Politécnica, em 1918. Anhaia Mello foi um dos fundadores da FAUUSP, bem como seu 

primeiro diretor (CAMPOS, 2019).  

A concepção de urbanismo de Anhaia Mello se baseava no controle da expansão urbana, 

por meio da construção de bairros-jardins, numa clara inspiração no modelo de cidade-jardim, 

principalmente, na vertente de Ebenezer Howard (1850-1928) (CAMPOS, 2019; RAINHO; 

ANELLI, 2019), socialista inglês que expôs ao mundo a primeira ideia de cidade-jardim, em 

1898. No ano seguinte, Howard criou a Associação das Cidades-Jardins, transformando sua 

ideia em movimento intelectual, cuja experiência pioneira foi reproduzida na cidade inglesa de 

Letchworth, em 1903. As cidades-jardins surgiram como uma crítica às desigualdades sociais 

das cidades industriais europeias, do século XIX. Howard estabeleceu limites populacionais em 

sua cidade-jardim, que deveriam abrigar até 58 mil habitantes, equilibrados em faixa etária e 

profissão. Um cinturão verde impediria a aderência de outras aglomerações e cada cidade-

jardim ocuparia o espaço de modo diferenciado, desdobrando-se noutras células vivas em 

espaços vazios (CHOAY, 1992; FREITAG, 2012). 

Em sua carreira, Anhaia Mello criticava a expansão periférica das cidades, propondo, 

no campo do planejamento, o crescimento moderado na escala regional, pela conformação de 

uma rede de cidades pequenas e médias (SIQUEIRA, 2013). Era também influenciado por 

sociólogos norte-americanos da Escola de Chicago, principalmente, Robert Park (1864-1944), 

estudioso da cidade-pós-moderna que propunha o crescimento regionalizado (RAINHO; 

ANELLI, 2019; FREITAG, 2012). 

Por sua posição intelectual definida no campo do urbanismo, Anhaia Mello 

protagonizou com Prestes Maia uma verdadeira disputa cultural e política na conquista da 

proposta hegemônica de planejamento urbano para a cidade de São Paulo. Por um lado, Prestes 

Maia defendia a indução à expansão urbana e colocava o Poder Público como responsável legal 

pelo planejamento. Por outro, Anhaia Mello defendia a contenção do crescimento urbano para 
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reverter o ciclo metropolitano (RAINHO; ANELLI, 2019). Numa abordagem orientada pelos 

estudos de Choay (1992) e Freitag (2012), Prestes Maia se aproximava mais do progressismo 

francês e do rodoviarismo norte-americano, enquanto Anhaia Mello era mais próximo das 

teorias de cidade inglesa e da sociologia urbana norte-americana. Em síntese, ambos se inseriam 

no movimento iniciado na Era Vargas de incorporação do planejamento como papel do Estado 

– Prestes Maia na área governamental, Anhaia Mello na área acadêmica (RAINHO; ANELLI, 

2019). 

Resumindo o histórico do embate, quando vereador de São Paulo, entre 1919 e 1922, 

Anhaia Mello defendeu a Lei de Loteamentos, aprovada em 1923, favorecendo o Jardim 

América; primeiro bairro-jardim do Brasil, projetado pelo arquiteto-urbanista norte-americano 

Barry Parker, entre 1917 a 1919, reconhecido mundialmente por sua atuação na criação de 

Letchworth – a primeira cidade jardim. Em 1930, foi nomeado prefeito de São Paulo e, tendo 

permanecido alguns meses no cargo, consolidou a proteção do Jardim América através do Ato 

n° 127, medida de zoneamento inovadora para a época. Como contraponto, desde a década de 

1920, Prestes Maia trabalhou numa série de estudos sobre o desenvolvimento da cidade de São 

Paulo em comparação às cidades europeias que, posteriormente, forneceram a base para o Plano 

de Avenidas, de 1930. Ora, Anhaia Mello assumiu uma posição de consultor na gestão de Fabio 

Prado (1934-1938), que estava à frente da prefeitura paulistana, mas, viu-se 

desconfortavelmente afastado na gestão de Prestes Maia (1938-1945). No entanto, ao ser 

nomeado ao cargo de Secretario de Viação pelo interventor Fernando Costa (1941-1945), 

conflitou com Prestes Maia no final de seu mandato por conta da não-aplicação de instrumentos 

urbanísticos, por parte de Prestes Maia, durante as obras do Plano de Avenidas (CAMPOS, 

2019; RAINHO; ANELLI, 2019). 

No pós-guerra, Prestes Maia e Anhaia Mello polarizaram discursos e propostas cada vez 

mais contrastantes. Ao sair da prefeitura paulistana, em 1945, Prestes Maia defendeu veemente 

a indução do crescimento urbano horizontal de São Paulo através da estrutura viária, ao mesmo 

tempo, incentivando a verticalização ao longo dos eixos viários, em uma série de artigos 

publicados em revistas científicas. Através de consultorias e participações em planos diretores 

de cidades do interior paulista, Prestes Maia pode experimentar muitas de suas ideias, como foi 

o caso do Plano Regional de Santos, de 1950. Apesar do Plano de Avenidas, a cidade de São 

Paulo não possuía um plano diretor. Como resposta, no ano de 1954, Anhaia Mello esteve à 

frente da coordenação da Comissão Orientadora do Plano Diretor, onde propôs um Plano 

Regional de São Paulo. No Plano Regional de São Paulo, Anhaia Mello contrariou mais uma 
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vez Prestes Maia, propondo o controle do crescimento urbano de São Paulo, acompanhada pelo 

aparelhamento industrial de cidades pequenas do interior paulista e a transformação destas em 

cidades-jardim (CAMPOS, 2019). 

Ora, a indução ao crescimento urbano horizontalizado por meio de eixos viários 

constituía uma tendência do planejamento norte-americano, muito bem conduzida por Robert 

Moses, a partir da crise de 1929. Influenciado pela experiência histórica de Haussmann, em 

Paris do século XIX, Moses transformou o pensamento urbanista moderno por meio de grandes 

investimentos viários e na sub-urbanização da Região Metropolitana de Nova York. A partir da 

experiência de Nova York, o modelo de Moses teve adeptos em várias cidades grandes dos 

Estados Unidos (HARVEY, 2013). No Brasil, a prefeitura de São Paulo recebeu do próprio 

Moses relatórios e uma cópia da lei de zoneamento nova-iorquina. Como efeito, engenheiros 

da Secretaria de Obras, outrora estagiários de Moses, como Mario Lopes Leão e Luís Carlos 

Berrini, começaram a desenvolver planos de avenidas de fundo de vale no contexto do pós-

guerra, a exemplo da experiência bem sucedida do Plano de Avenidas de Prestes Maia, mesmo 

a despeito da domesticação do curso dos rios da cidade de São Paulo (CAMPOS, 2019). 

Desta forma, a conjuntura favorável às ideias rodoviaristas estadunidenses facilitou a 

implantação do sistema radial concêntrico do Plano de Avenidas de Prestes Mais como modelo 

hegemônico no Brasil. Não por acaso, Prestes Maia rechaçou a proposta de Anhaia Mello em 

debates na Comissão Orientadora do Plano Diretor de São Paulo. Para derrotar completamente 

seu adversário, Prestes Maia aceitou o convite da prefeitura paulistana para coordenar a 

Comissão Metropolitana, em 1956, onde propôs a criação do metrô e da segunda via perimetral 

(idem, ibid).  

Enquanto o Plano de Avenidas de Prestes Maia ditava o ritmo da expansão urbana 

paulistana, os primeiros trabalhos do CEPEU nas cidades do interior paulista, sob a direção de 

Anhaia Mello, representaram um contraponto ao planejamento de inspiração rodoviarista em 

voga na capital. A criação do CEPEU ocorreu em um momento de discussões na América 

Latina sobre os dilemas do planejamento urbano diante da expansão urbana desenfreada das 

metrópoles (RAINHO; ANELLI, 2019), cujo maior exemplo foi o evento: Seminário de 

Técnicos e Funcionários em Planejamento Urbano, organizado pelo Centro Interamericano de 

Vivienda y Planeamiento (CINVA), órgão vinculado à Organização dos Estados Americanos 

(OEA), realizado na cidade de Bogotá/Colômbia, no ano de 1958. Como efeito, o seminário 

produziu o documento Carta dos Andes, que definiu as bases de uma contracorrente defensora 

do planejamento como um processo exclusivamente governamental e submetido às regras do 
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jogo democrático. Entendia o planejamento como um processo de longo prazo, desenvolvido 

através de uma série de etapas que implicam na identificação de problemas e a formulação 

conjunta de soluções (CENTRO..., 1960).  

Na Carta do Andes, o plano diretor, denominado Plano Geral Urbano (PGU) foi definido 

como uma política do gestor municipal frente ao crescimento físico da cidade e da região 

metropolitana. De acordo com as diretrizes andinas o plano diretor é uma declaração política 

para o melhoramento e desenvolvimento da cidade, cujo objetivo principal é estabelecer uma 

política de elevação dos níveis de vida das populações. De forma complementar, a Carta de 

Andes instruía a aprovação do plano diretor em audiências públicas, aproximando os técnicos 

das populações.  O plano diretor deveria ser aceito, mesmo parcialmente; pelas autoridades 

locais, pela comissão do plano, e por último, pelos cidadãos (CENTRO..., 1960).    

A Carta dos Andes foi a doutrina de orientação dos trabalhos do CEPEU. Em diálogo 

com as diretrizes andinas, o CEPEU compreendia a participação comunitária como instrumento 

fundamental do plano diretor. As atividades de extensão universitária eram priorizadas em todas 

as etapas do plano diretor, desde a capacitação de professores e alunos, bem como na execução 

do plano, onde alunos dos últimos anos da FAUUSP atuavam como estagiários. Nos municípios 

conveniados, as Comissões do Plano, de caráter consultivo, eram aprovadas nas câmaras 

municipais, com a missão de estabelecer o diálogo entre a sociedade e a Comissão Técnica 

(RAINHO; ANELLI, 2019; SIQUEIRA, 2013).  

A inclusão de Comissões Técnicas, Comissões de Plano, nos trabalhos desenvolvidos 

pelo CEPEU, obedecia às diretrizes da Carta dos Andes, principalmente, no que diz respeito à 

relação dos técnicos com a administração pública, julgada fundamental para a formação de uma 

“base legislativa para o planejamento urbano” (CENTRO..., 1960, p. 14). Este ponto dialoga 

com a subcategoria de análise destacada acima, em que os técnicos do CEPEU demonstraram 

claramente a intenção de impor uma “mentalidade de planejamento” em parte da população e 

da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Apesar do mencionado incentivo à ação 

comunitária, Siqueira (2013) aponta que a indicação de representantes do poder público e outras 

associações restringiam o alcance da participação social nas Comissões do Plano.  

Percebemos, no Plano Diretor de São José dos Campos, o mesmo princípio de ação 

comunitária, ou seja, por meio de representantes indiretos: no Plano CEPEU havia um 

representante de cada segmento (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1961). Há, no Plano Preliminar, 

uma forte atuação desses representantes em demandas específicas do Plano CEPEU. O 



113 

 

  
 

“Movimento pelo Desfavelamento de São José dos Campos” se destaca (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 1964, p. 52).  

Observamos a influência das ideias de Anhaia Mello no Plano CEPEU, uma fonte para 

a “mentalidade de planejamento”. Do ponto de vista crítico, a ação comunitária do Plano 

CEPEU não constitui uma prática extensionista a partir das experiências da população assistida, 

como entendemos na contemporaneidade a partir das epistemologias do sul, mas, numa 

intervenção epistemológica baseada no colonialismo, cuja pretensão de validade da visão de 

mundo eurocêntrica só se mantém com a supressão de outros saberes (SANTOS, 2009). 

Ademais, a prática extensionista aqui exemplificada não representa uma relação pedagógica 

ativa e recíproca, mas, uma relação limitada pela prática conteudista, que não deixa de ser uma 

relação de hegemonia, no sentido Gramsciano.  

Além do mais, ao investigar a concepção de planejamento do diretor do CEPEU, 

compreendemos a origem das práticas e ideologias deste agente, no caso, Anhaia Mello, a partir 

da influência de pensadores da escola inglesa, como Patrick Geddes, biólogo escocês atuante 

no campo do planejamento urbano que enriqueceu o modelo cidades-jardim como uma visão 

de união do meio natural com o meio artificial (CHOAY, 1992).  

Embora a aceitação do modelo inglês não se equivalesse ao modelo francês, as cidades-

jardins respondiam a diversos objetivos práticos dos gestores, como: saneamento dos bairros 

centrais, remoção das moradias dos trabalhadores para as periferias e desarticulação dos 

movimentos operários. O princípio da higiene, bandeira levantada por Howard na defesa das 

cidades-jardim, foi utilizado por muitos gestores que aderiram ao modelo inglês. Não por acaso, 

o modelo cidade-jardim inspirou pensadores franceses, que ressaltaram o papel atribuído ao 

verde. No Brasil, a construção de Brasília e suas superquadras (1956-1960) é a aplicação do 

modelo inglês (FREITAG, 2012). 

A princípio, a proposta do crescimento urbano disciplinado de Anhaia Mello pode 

sugerir um posicionamento à esquerda. No entanto, Anhaia Mello era um conservador, 

discípulo e herdeiro de Ramos de Azevedo, tanto na docência, como nas empresas fundadas 

por seu mestre (CAMPOS, 2019). O 1° Plano Diretor de São José dos Campos tinha como 

objetivo a eliminação física das favelas, articulada em colaboração entre o CEPEU e o 

Movimento pelo Desfavelamento (MD). O MD, por sua vez, colaborava estreitamente com a 

Comissão do Plano Diretor (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1964). 
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3.2.3 A CIDADE SEM FAVELAS: segmentos da sociedade civil se articulam em prol do 

desfavelamento 

  

No Plano CEPEU notamos elementos que contribuíram para a construção do habitus de 

Anhaia Mello – o higienismo do modelo cidade-jardim e a Carta dos Andes. A Carta dos Andes 

propõe a eliminação física das favelas – remoção e demolição – acompanhada da inserção das 

populações em programas habitacionais, incluindo, a autoconstrução. Advoga o papel do poder 

público como fiscalizador e definidor de zoneamento, como forma de reconhecer os bairros das 

populações com menor poder aquisitivo, bem como inibir a formação de favelas. Admite a 

necessidade de estudos para os casos de despejos forçados em favelas, sobretudo, incluindo 

indenizações para as famílias afetadas. A Carta dos Andes reconhece a possibilidade de falta 

de pagamento das indenizações por parte do poder público, caso em que as famílias desalojadas 

devem contestar nos tribunais. Contudo, o documento ressalta que polêmicas sobre o despejo 

forçado não devem restringir a execução de obras no local (CENTRO..., 1960).   

 Esses registros se agregam na categoria Cidade sem Favelas. A Comissão do Plano 

também estava envolvida na organização do Movimento pelo Desfavelamento. O Plano 

Setorial5 contém panfletos do MD, no qual analisamos, preliminarmente, o texto “O Problema 

da Favela”, de autoria de Paulo Foresti Verneck da Silva. O panfleto inicia com uma 

apresentação do MD, surgido nos setores da intelectualidade de São José dos Campos. O 

movimento havia promovido a discussão sobre as favelas em artigos de jornal e reuniões, 

sobretudo, em um ciclo de seis palestras ocorridas na Escola Técnica de Comércio Olavo Bilac, 

cujos temas foram sintetizados por Paulo Foresti em: “favela, excrescência social de um 

processo econômico”, “a cidade e a favela” e “integração do favelado ao planejamento” (SÃO 

JOSÉ DOS CAMPOS, 1964, p. 49).  

No texto, as favelas são descritas como parte de um processo natural de urbanização e 

industrialização que leva à inserção de populações pobres, que se submetem a trabalhos de 

                                                 
5 Plano Setorial: Equipe CEPEU: Prof.° Dr.° Lauro Bastos Birkholz (diretor); Arquiteto Brenno Cyrino Nogueira 

(supervisão); Arquiteto Walter Vicente Silva (coordenação); Júlio Teruo Yamazaki (arquiteto); Rita Olmo 

Aprigliano (arquiteta); Marisa de Assis (socióloga); Eugênia Sarah Paesani (socióloga); Luiz Fernando Pereira 

Vieira (economista); Eiichi Tanaka (desenhista). Técnicos não pertencentes ao CEPEU: Sergio J. M. Amoroso 

(arquiteto); Joaquim da Rocha Penteado (especialista em administração municipal); Flávio Seabra Ferraz 

(engenheiro); Jorge Roston (engenheiro agrônomo); Dayse Del Nero (socióloga). Colaboradores: Constantino 

Lacerda (engenheiro); Júlio Cerqueira Cesar Neto (engenheiro); João Bertoldo de Oliveira (engenheiro agrônomo); 

Luiz Atílio Ruggiero, Maria Alice Pereira Nunes e Regina Antunes (desenho e apresentação); Iole Vecchiatti 

(datilografia e revisão); Eny de Oliveira e Silva (revisão). Prefeitura Municipal de São José dos Campos: Elmano 

Ferreira Veloso (prefeito); Dr. José Marcondes Pereira (vice-prefeito). Escritório técnico de planejamento: Sidney 

Antônio Amaral (arquiteto) (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1964; 1965). 
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baixa remuneração, em terrenos desocupados da cidade. Em nenhum momento o autor redige 

as palavras “pessoa”, “indivíduo”, “morador” ou “moradora”. Prevalece a palavra “favela” em 

repetidas situações no texto, o bairro e seus moradores são ocultos em termos reificados e 

depreciativos, por exemplo: “verdadeira excrescência social”, “ferida do mundo 

subdesenvolvido”, “fruto de um processo inexorável”, “marca de um processo econômico 

social injusto”, “grupos humanos, sem recursos materiais, culturais, profissionais”, “portadores 

de doenças”, “subalimentados”, “submundo”, “sub-homens” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 

1964, p. 49).  

 Embora o Plano CEPEU tenha sido desenvolvido na segunda metade do século XX, 

notamos termos que remetem à ideologia higienista do século XIX no habitus do militante do 

MD. No ideário político do século XIX, a pobreza de uma pessoa era considerada fator 

determinante para o vício, a ociosidade e o crime. Essa associação fazia das classes pobres 

classes perigosas, que punham em risco a manutenção da ordem pública (CHALHOUB, 1996). 

No texto de Paulo Foresti as pessoas se coisificam na favela, amálgama da sociedade.   

Outra ideia associada ao ideário político oitocentista era o perigo do contágio que as 

classes pobres poderiam representar. Na visão de políticos sanitaristas: “os hábitos de moradia 

dos pobres eram nocivos à sociedade, e isto porque as habitações coletivas seriam focos de 

irradiação de epidemias, além de, naturalmente, terrenos férteis para a propagação de vícios de 

todos os tipos” (CHALHOUB, 1990, p. 10). No texto, mensagens do tipo: “portadores de 

doenças”, “subalimentados”, inseriram as favelas como uma questão de saúde pública.  

Na síntese de Paulo Foresti, as favelas são vistas, como problema social que só seria 

solucionado no âmbito do planejamento. Para o autor, o Plano CEPEU deveria se pautar na 

“extinção das favelas e a integração completa dos favelados na vida da cidade” (SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 1964, p. 49). O texto estabelece um paradoxo: alude para a integração dos 

“favelados” à cidade por meio da ação planejadora, embora, obviamente, os mesmos já estejam 

integrados à cidade, portanto, não estão “fora da sociedade”. Ademais, os moradores não são 

vistos como pessoas, mas, favelados, termo que simplifica a singular individualidade de cada 

morador de favela. Defende a ação planejadora com a solução posta – a extinção das favelas.  

Noutro panfleto do MD, denominado: “A Favela é Nossa”, de autoria de Francisco 

Lemos Galvão, de 1º de junho de 1962, as favelas e seus moradores foram descritas como um 

fenômeno tipicamente brasileiro, numa visão estereotipada da história da colonização e do 

Império, supostamente, fonte dos comportamentos ociosos dos moradores de favela, observado 
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nas mensagens: “espírito atrasado do caboclo”, “alma cinegética e nômade do índio”, 

“sentimentalismo africano” e “malandro carioca” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1964, p. 51).  

Em relação aos indígenas, o ócio e a falta de aptidão para o trabalho foram vistos por 

Francisco Lemos como uma questão cultural dos moradores de favela, fato que não esconde 

sua matriz racista. Classificados como nômades e de alma cinegética, ou seja, mais aptos à caça 

do que à vida cristã, o fato é que os povos originários foram escravizados durante todo o período 

colonial. Em uma breve revisão histórica, inicialmente, com o resgate de prisioneiros de guerra 

das tribos, através do escambo, passando para a redução dos indígenas à condição de escravos, 

cujos métodos coercitivos dos portugueses levaram os indígenas ao isolamento no sertão. Logo, 

os bandeirantes paulistas deram início ao apresamento de indígenas em larga escala, através de 

verdadeiras operações de guerrilha armada. Em 1570, por pressão dos jesuítas, a Coroa 

portuguesa estabeleceu, por meio da legislação, condições jurídicas para a escravização 

indígena, ou seja, a guerra justa, dispositivo utilizado para apressar os indígenas que se 

recusassem à fé cristã (DAVIDOFF, 1982).    

O componente racista se mantém seguindo, o “sentimentalismo africano”, no qual 

destacamos a abordagem contemporânea de Oliveira (2017) sobre o racismo estrutural. O 

racismo não é um problema comportamental, de formação ou patológica, pelo contrário, o 

racismo é estrutural e constitui as relações sociais. Concomitantemente, o racismo é uma 

ideologia “que faz parte dessas matrizes de opressão, estruturantes do autoritarismo social que 

permeia as relações sociais” (OLIVEIRA, 2017, p. 34).  

Por fim, nas mensagens “espírito atrasado do caboclo” e “malandro carioca” predomina 

uma visão que tomou por sinônimo classes pobres e classes perigosas. O termo foi somado à 

colocação classes viciosas, pelo imaginário político brasileiro. A noção de que a pobreza de 

uma pessoa poderia torná-la um malfeitor em potencial teve consequências nocivas para a 

história do país, fundamentando teoricamente a estratégia de atuação da polícia. Como dito 

anteriormente, as classes pobres eram consideradas perigosas, pois representavam o perigoso 

contágio, numa visão que discriminava não apenas as populações urbanas, mas, também as 

populações rurais (CHALHOUB, 1996; HOCHMAN; FONSECA, 1999). 

Por conseguinte, Francisco Lemos satiriza a situação dos moradores de favela do Rio 

de Janeiro, onde complementa sua visão sobre o “malandro carioca”, pouco afeito ao trabalho, 

mais interessado em “cava sua gaita por aí”, sem se preocupar com o porvir, pois a alimentação 

à base de bananas é barata e suficiente, enquanto a renda da família é complementada com a 

jornada extra da esposa - “a negra lá no rancho lava uns trapos e se vira no que falta” (SÃO 
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JOSÉ DOS CAMPOS, 1964, p. 51). Por fim, após um breve panorama sobre as favelas 

brasileiras, o autor convida o leitor de forma mal disfarçada a conhecer um caso típico de São 

José dos Campos, a Linha Velha - “peça ao primeiro garoto maltrapilho que lhe pedir comida 

que o leve onde mora” - e finaliza com uma frase que alude à mobilização dos cidadãos pelo 

desfavelamento – “a favela também é sua leitor” (p. 51).   

Pelo Plano Preliminar de 1961, 3.882 pessoas moravam na Linha Velha (SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 1961). Rosa Filho (2002) contabilizou, na década de 1970, 1.926 moradores 

de favelas distribuídos em cerca de 430 casas e quatro núcleos: Banhado, Linha Velha, Vila 

Guarani e Vidoca. (Figura 10). Observa-se que na década de 1970 que os núcleos de favelas 

estavam próximos à área central, em um raio de 2.500m².  

 

Figura 10. Mapa das favelas de São José dos Campos, de 1973. 

 

Fonte: Construído a partir de Rosa Filho (2002) sob base do IBGE (2010) - Elaborado por Daniel José 

de Andrade. 

 

No Plano Preliminar, a Linha Velha foi descrita da mesma forma crítica e aversiva dos 

panfletos do MD. Na visão dos técnicos do CEPEU, tratava-se de uma “população pobre e 

desajustada” não integrada ao mercado de trabalho, portanto, submetida a condições de 

desemprego e susceptível ao “desajustamento social”, sobretudo, expressado na 

“desorganização familiar”, “abandono e delinquência de menores” e “taxa de criminalidade 

elevada”. O Plano Preliminar definiu a Linha Velha como “zona-problema”, território de 
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violência com altos índices de ações policiais, onde a população vivia de forma precária em 

casas de pau-a-pique. Embora este fosse apenas um estudo preliminar, a solução para a Linha 

Velha estava posta: o “saneamento”, cujo significado pode ser extraído na continuidade do 

próprio texto: “a própria administração local pretende mesmo eliminar aquele onde as 

condições são piores” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1961, p. 94), no caso, os técnicos do 

CEPEU se referiam aos bairros do Alto da Ponte e Linha Velha. Na figura 11 inserimos uma 

fotografia da Linha Velha, capturadas pelos técnicos do CEPEU.  

 

Figura 11. Favela da Linha Velha, vista do Córrego do Lava-pés. 

 
Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1960b). 

 

Ora, insistimos na compreensão da subcategoria “cidade sem favelas” como prelúdio de 

uma visão que se tornou hegemônica na cidade, contribuindo para a estruturação do habitus 

científico. Como dito anteriormente, o habitus científico, assim como os demais habitus, é um 

princípio gerador de práticas e ideologias. As práticas científicas possuem características 

semelhantes às demais atividades práticas, como desportivas e artísticas. No entanto, a singular 

diferença das práticas científicas está no seu aspecto incorporado, ou seja, estão 

inconscientemente condicionadas nos cientistas (BOURDIEU, 2001).    

O primeiro Plano Diretor de São José dos Campos foi a primeira experiência concreta 

da cidade no âmbito do planejamento urbano e regional. As práticas científicas do planejamento 
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tecnocrático, que contribuirão para o habitus de planejadores nos períodos subsequentes, 

mostram a permanência dos conceitos higienistas e sanitários justificando as políticas 

habitacionais, com base na associação de questões comportamentais à insalubridade sanitária.  

Os estudos sobre a Linha Velha compõem uma parte considerável do Plano CEPEU, 

sobretudo, com a inclusão do Plano de Desfavelamento (PD), desenvolvido pelo setor de 

estudos sociais do CEPEU. O objetivo principal do plano remete diretamente às diretrizes da 

Carta dos Andes: “elevar o nível de vida dos favelados”, por meio de um conjunto de ações 

voltadas para: “alfabetização, educação de base, formação e aperfeiçoamento de mão-de-obra, 

estabilidade econômica-profissional, facilidade de obtenção de casa própria” (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 1964, p. 51). Percebemos a importância da Carta dos Andes como doutrina 

orientadora do Plano CEPEU e seu Plano de Desfavelamento. Apesar das diretrizes 

orientadoras para ações educativas, saúde e assistência social, tratava-se de um plano de 

remoção.   

O PD continha cinco grupos de trabalho (GT): 1) Contenção da Favela; 2) Educação de 

Base; 3) Divulgação; 4) Fundos; 5) Construção de casas e reembolso. Cada setor era dirigido 

por uma equipe de coordenação responsável pela elaboração de seu plano de trabalho, e 

submetido à coordenadoria geral. O MD era o responsável por fazer solicitações junto aos 

poderes públicos para a obtenção de recursos e legitimou a participação social no PD, como 

instância de fomento da opinião pública. A opinião pública, no entanto, não abrangia toda a 

população, mas, concentrava certos segmentos, como “classes ricas, profissionais liberais, 

professores e estudantes universitários” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1964, p. 52).  

No GT 1: Contenção da Favela, o objetivo era claro: impedir a ocorrência de novas 

ocupações. Para tal formou-se uma força-tarefa composta por representantes do poder público, 

professores e estudantes da FAUUSP, e representantes dos moradores da Linha Velha. A 

colaboração dos moradores era vista como fundamental para a execução das tarefas do PD, que 

incluíam estudos técnicos, como: cadastro das famílias, zoneamento preliminar e ações 

educativas. As ações educativas eram de caráter disciplinar, com orientações visando a 

contenção da favela, por meio da colaboração dos moradores na fiscalização da dinâmica 

interna da favela, com delação de novos moradores e impedimento de novas ocupações. 

Ademais, a situação de moradores de favela foi concebida no PD como uma condição moral, 

na qual as ações educativas seriam fundamentais para “orientar convenientemente as famílias 

no sentido de compreenderem que não devem favelar-se” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1964, 

p. 52). A priori o GT 1 deveria conseguir apoio dos poderes públicos “no sentido da condenação 
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das habitações insalubres, impedindo a instalação de novos barracos” (p. 52). Portanto, eram 

necessários dados sobre o crescimento da Linha Velha e os índices de desemprego na cidade e 

região. 

No GT 2: Educação de base, a representação da favela e do favelado como risco se 

mantém. O objetivo principal, exposto nas seguintes mensagens: “dar ao favelado um mínimo 

de conhecimento que o prepare para o desfavelamento”, “permitir um critério de 

desfavelamento baseado no esforço e progresso de cada família”, “criar no favelado 

mentalidade contrária às favelas, facilitando o desfavelamento e impedindo a instalação de 

novas famílias” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1964, p. 53), desvela não só o princípio matricial 

da Carta dos Andes – a elevação dos níveis de vida da população, mas, também demonstra que 

a lógica da educação, na remoção, no entendimento dos técnicos do CEPEU, era voltada a um 

suposto desejo de habitar a favela, sem mecanismos para de fato traduzir-se em forma de 

elevação das condições de vida, no mesmo local de habitação ou em outro. Os conteúdos 

pedagógicos, com perceptível componente meritocrático, instrumentavam e facilitavam o 

trabalho técnico de obtenção de colaboração dos moradores para o desfavelamento.  

Os técnicos do GT 2 eram denominados orientadores e educadores e trabalhavam 

principalmente visitando as casas dos moradores da Linha Velha, mas também na organização 

de palestras e cursos. Em sua maioria, assistentes sociais realizavam as visitas domiciliares, 

fornecendo orientações acerca de problemas familiares, como: “problemas com marido”, 

“problemas com filhos”, “desemprego”, “invalidez”, “família numerosa”, “alcoolismo” (SÃO 

JOSÉ DOS CAMPOS, 1964, p. 53) e outros. Nas visitas domiciliares os “educadores” extraíam 

das famílias informações sobre os problemas da Linha Velha. Para citar alguns exemplos, no 

cadastro do bairro havia questões gerais e outras específicas, nas quais destacamos aquelas 

associadas ao trabalho, em que notamos a investigação sobre a suposta ociosidade dos 

moradores a partir de noções prévias dos técnicos: “se não trabalha, há quanto tempo está 

desempregado?”, “já tentou conseguir emprego?”, “se não tentou, por que não o fez?”, “quantos 

e quais empregos já teve em S. José?”, “porque saiu destes empregos?”, “gosta da sua 

profissão?”, “qual a profissão que gostaria de exercer?”, “onde gostaria de trabalhar em S. 

José?”, “já tentou conseguir emprego e foi rejeitado?”, “onde foi rejeitado” (p. 60). Observamos 

que, na questão sobre a habitação, os moradores foram indagados sobre qual bairro gostariam 

de morar, mas o desejo de permanecer não era contemplado.  

O cadastro era também utilizado pelos técnicos como oportunidade de instrução de 

higiene, bem como identificação de lideranças, convidadas a participar do MD. Com relação às 
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palestras, essas ocorriam semanalmente e tratavam de temas específicos a partir dos problemas 

observados nas visitas domiciliares, como: “limpeza e conservação da casa, das roupas e dos 

utensílios”, “equilíbrio entre receita e despesa”, “iluminação do lar” (p. 54), e outros. Por fim, 

havia a promoção de cursos diversificados, como: “puericultura”, “alfabetização”, “pré-natal”, 

“corte e costura”, “culinária”, “higiene mental”, “regras de saúde”, “boas maneiras”, “educação 

moral e cívica”, etc (p. 54).  

A noção de famílias “pobres e desajustadas” reflete-se na própria organização dos GTs, 

sobretudo, o GT 2, guiando as relações entre os técnicos e os moradores – os primeiros os 

detentores do saber, os últimos do não-saber. Ora, nesta relação parece haver claramente uma 

reprodução daquilo que Bourdieu chama de distinção e que Boaventura Santos (2009) chama 

de distinções invisíveis, entre “o universo deste lado da linha” e o “universo do outro lado da 

linha”. A divisão é tamanha que o outro lado da linha desaparece enquanto saber das 

populações. O autoritarismo do saber técnico científico se pauta na impossibilidade de co-

presença dos dois lados da linha.  

O GT 3: Divulgação estava a cargo do MD, que deveria fazer uso dos jornais locais, 

como o Correio Joseense e Jornal Valeparaibano, como canal de divulgação de textos sobre o 

desfavelamento da Linha Velha, em sua maioria, produzidos por estudantes. Cartazes seriam 

confeccionados no ITA, enquanto a divulgação radiofônica seria efetuada por Álvaro 

Gonçalves, locutor da Rádio Club de São José dos Campos. O GT 3 tinha objetivos claros e 

pautados numa divulgação inicial de “caráter semi-sensacionalista, no sentido de levar à 

população joseense o problema da Linha Velha, criando um clima de que uma cidade com 

favela é uma vergonha” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1964, p. 55).  

O MD explicitava sua intenção de produzir notícias exageradas sobre a Linha Velha, 

com o intuito de causar na população uma sensação de desconforto para com a presença da 

favela. Embora o campo jornalístico, segundo Bourdieu (1997) esteja submetido à dominação 

das pressões de mercado, o mesmo exerce um papel importante ao impor mecanismos de 

conhecimento sobre diversos campos, como o campo literário, artístico, jurídico e científico, 

produzindo um conjunto de efeitos que contribui para modificar as relações de força no interior 

dos diferentes campos, ao mesmo tempo, afetando a produção de suas práticas. Não por acaso, 

a relação de complementaridade entre ciência e verdade assumiu no capitalismo formas tão 

aprimoradas que a existência de uma justificava a outra. A verdade, na visão de Foucault (2002), 

produzida pelos grandes aparelhos econômicos e políticos é objeto de uma imensa difusão e 

consumo, no qual a mídia assumiu o papel hegemônico. 
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Em nossa análise entendemos que estes são os principais GTs do Plano de 

Desfavelamento. Não obstante, o GT 4: Fundos, traçou diversas estratégias para financiar o 

desfavelamento, desde a realização de campanhas até a organização de bailes beneficentes 

promovidos por estudantes do ITA (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1964). Apesar do movimento 

de desindustrialização da capital paulista se expressar ativamente na cidade desde o início do 

pós-guerra, a prefeitura municipal possuía uma receita reduzida, zelosamente administrada 

durante os mandatos de Veloso como prefeito municipal6. 

O GT 5: Construção de casas e reembolso, tratava e regulamentava a construção de 

casas e a fixação de indenizações para as famílias removidas. Somente famílias classificadas 

pelo GT 2 dentro das condições mínimas de pagamento, seriam incluídas no financiamento, 

incluindo a venda de imóveis para as famílias removidas. Dever-se-ia evitar o reagrupamento 

das famílias removidas na mesma área, ou seja, buscou-se desarticular os laços de vizinhança. 

Entre as diversas tarefas a serem executadas pelo GT5, destacamos a confecção de plantas, a 

elaboração do orçamento geral, incentivos para o “favelado” participar na definição de sua nova 

residência e o incentivo à colaboração dos “favelados” na construção de suas novas residências. 

O PD não apresenta locais disponibilizados para a construção de casas, apenas estabelece a 

necessidade de aquisição de terrenos por meio de compra, doação e/ou troca (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 1964, p. 56). 

A partir da abordagem de Villaça (1986) percebe-se que a política habitacional proposta 

no PD se baseava na oferta de subsídios públicos a ser quitados com o pagamento mínimo para 

aquisição da casa própria. Além do mais, buscou-se no PD incentivar a participação dos 

próprios moradores no processo construtivo. Ora, Villaça (1986) discutiu o caráter peculiar da 

habitação no capitalismo, que permite incorporar o valor das mercadorias utilizadas em sua 

produção (M) mais um valor adicional (d), correspondente ao valor do trabalho humano 

utilizado na sua produção. O trabalho humano tem a propriedade de criar um valor excedente 

àquele dispendido na produção. Quando a habitação transformada em mercadoria, ou seja, em 

casa própria, é vendida no mercado, os valores investidos mais o valor adicional são 

reembolsados pelo vendedor, no caso, o capitalista, ao mesmo tempo, devidamente valorizado 

                                                 
6 Elmano Ferreira Veloso (1906-1981), natural de Alagoinhas-BH, era músico na cidade de Caxambu-MG. 

Contraiu a tuberculose, mudou-se para São José dos Campos, na busca da cura. Após curar-se da moléstia, 

permaneceu na cidade, trabalhou como coletor estadual, e, posteriormente, fiscal de rendas. Filiou-se ao Partido 

Social Progressista (PSP) e fez carreira política na cidade, comandando o executivo em quatro mandatos. O 

primeiro (1949 a 1950), nomeado prefeito sanitário pelo Governador Adhemar de Barros; a seguir (1955 a 1958), 

nomeado pelo Governador Jânio Quadros; eleito em duas gestões posteriores (1959 a 1962, e 1966 a 1970) (FARO, 

2008).  
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pela rotação do capital. No caso da habitação, a rotação do capital é mais lenta devido às 

características próprias de produção e consumo da mercadoria habitação. Destarte, a realização 

do excedente só ocorrerá quando a habitação estiver totalmente paga. O financiamento, segundo 

o arquiteto, surge como um novo intermediário no processo de rotação do capital, pois permite 

um retorno mais rápido do capital inicialmente investido na construção. Não por acaso, no PD, 

a utilização da mão-de-obra dos moradores da favela, ou seja, mão-de-obra não-paga, na 

construção de suas próprias casas constitui uma forma de maximização dos lucros com a venda 

dessas casas para os próprios moradores. 

Como apresentado, o Plano de Desfavelamento afirmava como objetivo principal a 

elevação das condições de vida dos moradores da Linha Velha. Deste modo, os técnicos do 

CEPEU associavam a doutrina andina à ideologia da casa própria. A partir da década de 1940, 

segundo Villaça (1986), a crença de que a casa própria representava a segurança econômica e 

social do indivíduo tornou-se predominante no imaginário social brasileiro. Nessa época, o 

Estado Novo deu início à produção e comercialização de habitação popular, em caráter 

incipiente, sem uma política habitacional nacional. Somente em 1946, com o governo populista 

de Eurico Gaspar Dutra (1946-1951), criou-se o primeiro órgão em escala nacional voltado para 

a habitação popular – a Fundação Casa Popular. Em todo o pós-guerra, a Fundação Casa 

Popular financiou não apenas habitações, mas, também infraestrutura, pesquisa e estudos, 

introduzindo uma política de caráter de bem-estar-social no contexto acirrado da Guerra Fria. 

Entretanto, o retorno dos investimentos não correspondeu aos subsídios investidos, de modo 

que a Fundação Casa Popular financiou somente 16.100 unidades, em toda sua existência, entre 

1946 a 1964. 

Por fim, os trabalhos dos GTs seriam orientados por um Relatório Geral da Linha Velha, 

outrora, realizado por uma equipe do CEPEU. No relatório foram apontadas as motivações para 

a condenação do assentamento, numa complementação dos argumentos do Plano Preliminar e 

do Plano Setorial, tal como a falta de iluminação nas casas e a falta de água encanada. Havia 

ainda motivações de cunho moral, como o argumento de que na maioria das casas havia 

somente duas camas, “constituído por crianças dormindo em promiscuidade entre si e com 

adultos”. No relatório foi ressaltado não haver proprietários entre os moradores e a sentença 

condenatória pode ser observada na conclusão, onde o relatório “ressalta o caráter tipicamente 

de favela do conjunto formado pela Linha Velha” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1964, p. 57), 

isto é, local onde “as condições sub-humanas das habitações, o ambiente social e 
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psicologicamente pernicioso e propício à formação de marginais e ociosos, as condições 

precárias de higiene local”, indicavam a necessidade de remoção (p. 57). 

Além das questões de ordem sanitária, moral e de vulnerabilidade social, sobretudo, 

havia outra motivação, talvez a mais importante, relacionada ao direcionamento da expansão 

urbana da cidade através da modernização do sistema viário. De acordo com o relatório geral: 

“A extinção da favela seria completada pela construção de uma avenida ao longo do antigo leito 

da ferrovia, conforme consta do plano diretor da cidade, o que em muito viria beneficiar o 

tráfego urbano com o afastamento do centro da cidade do tráfego entre a Dutra e a estrada de 

Campos do Jordão” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1964, p. 57).  

 

3.2.4 A Cidade que possui um Anel Viário – Prelúdio 

 

No Plano Preliminar, já se defendia a iniciativa de melhoria do setor viário local, visando 

desafogar o trânsito das vias regionais, pois o fluxo de veículos advindos da Dutra que 

atravessavam o centro da cidade tenderia a se agravar no futuro, principalmente, com a 

construção de uma nova rodovia estadual que ligaria o Vale do Paraíba a cidade de Campinas-

SP7 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1961). Com base na análise do Plano CEPEU chegamos ao 

desenvolvimento da categoria a Cidade que possui um Anel Viário.  

Enquanto projeto urbanístico, os anéis viários foram executados pioneiramente na 

cidade de São Paulo pelo Plano de Avenidas de Prestes Maia. Publicado no ano de 1930, Prestes 

Maia apresentou as dificuldades do relevo acidentado da capital paulista, marcado por vales 

abruptos, rios tortuosos e encostas íngremes, como o principal obstáculo para a expansão 

urbana. Em sua visão, o acesso de veículos ao centro da cidade era limitado pelos vales, ao 

mesmo tempo, o centro comportava todo o tráfego de veículos de São Paulo. Para superar as 

barreiras físicas da cidade, Prestes Maia propunha como solução a construção de um Perímetro 

de Irradiação (MAIA, 1930), projeto concebido preliminarmente na década de 1920, em 

colaboração com Ulhôa Cintra8 (RAINHO; ANELLI, 2019).  

                                                 
7 O Plano Preliminar se refere à Rodovia Dom Pedro I que estava sendo planejada desde 1961, mas somente foi 

inaugurada em 1972. A rodovia fazia parte do planejamento regional do Governo Estadual que vislumbrava uma 

ligação entre as Rodovias Anhanguera (SP-330) e Dutra (BR-116), sem a necessidade de tráfego pelos municípios 

da Grande São Paulo (ROTA..., 2019).   
8 João Florence de Ulhôa Cintra, engenheiro civil e professor de hidráulica da Escola Politécnica de São Paulo, 

fez carreira na Prefeitura de São Paulo, onde trabalhou entre 1913 a 1944, cuja maior legado profissional foi os 

projetos urbanísticos de retificação do Rio Tietê e o Plano de Avenidas, ambos em colaboração com Prestes Maia 

(LUCCHESE, 2016).  
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Observa-se no Plano de Avenidas que a inspiração do Perímetro de Irradiação provinha 

de projetos de rings (anéis), comumente replicados em diversas cidades europeias, como Paris 

e Viena, esta última muito elogiada por Prestes Maia, julgada “de aspecto realmente ostentoso”, 

“verdadeiro parkway que encerra toda a cidade medieval e sobre o qual foram dispostos os 

principais edifícios públicos” (MAIA, 1930, p. 98). Em outras tantas cidades europeias, como 

Bruxelas e Milão, o projeto dos anéis também foi implementado, assim como nos Estados 

Unidos, em Chicago e Philadelphia. No geral, ambas visavam desafogar o trânsito da área 

central (idem, ibid). 

Entre todos os projetos de rings reproduzidos no período em que o Plano de Avenidas 

foi desenvolvido, três projetos em especial tiveram grande influência para a concepção do 

Perímetro de Irradiação – Berlim, Londres e Moscou – cada qual com sua especificidade, e as 

quais Prestes Maia e Ulhôa Cintra buscavam superar. Cintra havia proposto na década de 1920 

a criação do Perímetro de Irradiação, visando descongestionar o sistema de vias da época, 

conhecido por Triangulo, outrora, o primeiro anel viário da cidade de São Paulo. Assim, Maia 

(1930) concebeu o Perímetro de Irradiação:   

 

[...] todas as vias de expansão e penetração convergem bem para o núcleo central, mas 

não todas para o mesmo ponto, nem para o mesmo monumento. Todas essas vias, ao 

contrário, ligam-se a um espécie de circuito fechado ou collector, que nos propomos 

chamar Perimetro de Irradiação e que é traçado a uma certa distancia do centro 

mathematico da cidade. Este perímetro representa um grande papel no plano das três 

capitaes; é, por assim dizer, o regulador da circulação convergente, que attingiria a 

inextricável chãos se todas as vias concorressem à mesma praça. E’ ele que recebe as 

correntes afluentes e que as distribúe em seguida, com auxilio das pequenas ruas 

secundarias, até o edifício ou a casa que é o escopo do movimento individual de cada 

elemento da circulação. Para que o perímetro de irradiação seja eficaz, é mister, não 

que elle contenha em um núcleo muito grande, todos os edifícios principaes, todos os 

pontos de attracção da cidade, mas, antes, que passe através do semeado irregular 

desses edifícios, deixando-os óra de um lado, óra de outro do seu percurso fechado 

(MAIA, 1930, p. 95 – grifo original). 

          

Como enfatizado, a experiência pioneira do 1° Plano Diretor de São José dos Campos 

representou um marco na atuação do CEPEU no Estado de São Paulo, cujos métodos foram 

aplicados pela primeira vez. As ideias de Anhaia Mello no âmbito do planejamento urbano 

tornaram-se as bases teóricas dos planos, cujo aspecto mais relevante se expressava na previsão 

de um crescimento urbano controlado com estimativas populacionais considerando que, na 

medida do possível, o crescimento urbano cessaria e a cidade se tornaria “obra acabada” 

(SIQUEIRA, 2013, p. 85).  

Para atingir este objetivo, aponta Siqueira (2013) previa-se a inclusão de planos de 

expansão, onde se definiria o perímetro urbano e o perímetro de expansão, incluindo a 

estimativa populacional, o zoneamento e o sistema viário. Com relação a este último, propunha-
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se integrar o sistema viário local ao sistema viário regional, articulado aos pontos turísticos. A 

segunda proposta para o setor viário concentrava-se nas obras viárias e demais obras de 

infraestrutura. Em síntese, São José dos Campos foi a primeira cidade do interior do Estado de 

São Paulo que o CEPEU pode experimentar os seus métodos, nos quais incluíram propostas de 

“avenidas-parque”, ou seja, avenidas de fundo de vale, com a justificativa de proteger os 

cursos hídricos (SIQUEIRA, 2013, p. 88 – grifo original). A partir da análise do Plano CEPEU, 

percebe-se não apenas a influência Anhaia Mello, mas também a influência indireta de Prestes 

Maia, desvelando nos projetos de avenidas de fundo de vale os indícios da cidade que possui 

um anel viário.  

Assim como São Paulo, no Plano Preliminar os técnicos do CEPEU descreveram os 

obstáculos para expansão urbana de São José dos Campos, limitada pelo relevo acidentado, 

cercada, por um lado, por áreas de morros, com elevado risco geológico e a área do Banhado, 

e por outro, por áreas de córregos e fundos de vale. A Rodovia Presidente Dutra era utilizada 

como acesso de veículos entre os bairros, além de suprir toda demanda estadual no trecho do 

Vale do Paraíba. A estratégia conjunta, do CEPEU e da administração municipal, era ampliar 

o sistema viário municipal, uma vez que tal ampliação aconteceria de forma integrada as 

principais rodovias regionais. De acordo com o Plano Preliminar (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 

1961): 

Cuidou-se em seguida do problema da circulação, planejando-se um sistema de vias 

principais urbanas, com o objetivo de estabelecer comunicações rápidas entre o centro 

da cidade e os bairros. Procurou-se também proteger os fundos de vale com avenidas-

parque, garantindo a drenagem natural para esgoto e águas pluviais no futuro. Esta 

proteção trará benefícios à cidade, pois evitará a necessidade de desapropriações 

onerosas de imóveis que eventualmente poderiam ser construídos e obstruiriam os 

fundos de vale na ausência de normas reguladoras. Finalmente projetou-se o desvio 

dos trechos rodoviários que cortam a cidade atualmente (de passagem) por áreas 

exteriores ao centro da cidade, de acordo também com as mais modernas 

recomendações urbanísticas (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1961, p. 111). 

 

Destarte, os pontos de semelhança entre o Plano de Avenidas e o Plano CEPEU tornam-

se mais aparentes. No Plano CEPEU os técnicos projetaram o desvio do tráfego da Via Dutra 

por áreas exteriores ao centro, onde seriam construídas avenidas de fundo de vale. Ora, no Plano 

de Avenidas o Perímetro de Irradiação foi concebido a certa distância da área central, cuja 

função não era apenas convergir para o centro, mas interligar as demais vias num circuito 

fechado – um anel viário. A proposta viária do CEPEU era ambiciosa, pois se baseava na 

construção de duas grandes avenidas: uma pelo Córrego do Lava-pés, e outra pelo Córrego 

Vidoca, esta última atravessando a área de várzea do Banhado. Segundo o Plano Preliminar, 

esta segunda avenida tinha a seguinte função (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1961):  
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[...] desviar todo o tráfego transversal à Rodovia Presidente Dutra, pelo fundo de vale 

do córrego Vidoca fazendo com que as rodovias de Campinas e Campos do Jordão se 

encontram num ponto ao norte do Rio Paraíba e juntas cruzem o rio para encontrar a 

Rodovia Caraguatatuba, no ponto em que o córrego do Vidoca corta a Rodovia 

Presidente Dutra. Neste ponto seria construído um grande trevo rodoviário que 

solucionaria o problema do cruzamento de todas as vias regionais em São José dos 

Campos (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1961, p. 118). 

      

Como pode ser observado na figura 12, a Avenida do Córrego Vidoca foi projetada 

longe do núcleo urbanizado, visando conduzir a expansão urbana na região sudoeste, bem como 

conectar a Rodovia Monteiro Lobato e a Rodovia de Campinas (Rodovia Dom Pedro) em um 

ponto ao norte do Rio Paraíba, para que juntas transpusessem o Rio Paraíba em direção à 

Rodovia de Caraguatatuba (Rodovia dos Tamoios). No ponto Córrego Vidoca, um trevo de 

acesso realizaria as conexões entre a Via Dutra e a cidade (BOLOGNA, 2000). 

 

Figura 12. Via projetada ao longo do Córrego Vidoca 

 

Fonte: BOLOGNA (2000) apud SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1964). 
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Nas áreas de fundo de vale reservadas para a construção de avenidas-parque, seriam 

reservadas faixas non aedificandi, ao longo dos fundos de vale para a criação de parques 

urbanos (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1961, p. 117), respeitando o modelo cidade-jardim 

defendido por Anhaia Mello e, consequentemente, antagonista ao Perímetro de Irradiação de 

Prestes Maia. No entanto, o sistema viário proposto para São José dos Campos se baseou no 

modelo hegemônico de avenidas de fundo de vale, tal como a experiência paulistana. O 

Perímetro de Irradiação, na visão de Ulhôa Cintra e Prestes Maia, deveria superar os principais 

obstáculos físicos de São Paulo, como os vales, colinas e planícies, ocupando-os para melhor 

integrar o núcleo central às demais áreas da cidade (MAIA, 1930).  

A princípio, o Plano CEPEU foi inspirado nas ideias de Anhaia Mello e, 

consequentemente, divergia do planejamento rodoviarista em voga na capital paulista. 

Entretanto, é perceptível a presença de elementos das propostas de planejamento bem sucedidas 

na época, na qual o Plano de Avenidas de Prestes Maia é o exemplo mais contundente. Até 

mesmo a Carta dos Andes não era a doutrina exclusiva do Plano CEPEU, pois havia elementos 

de sua principal doutrina antagonista - Carta de Atenas, principalmente, quando se explicou no 

Plano Preliminar os motivos da delimitação das zonas de expansão urbana, pois visavam 

atender as necessidades dos cidadãos: “residência, trabalho, recreio e circulação” (SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 1961, p. 111), enquanto, a Carta dos Andes possuía uma perspectiva ampliada 

das necessidades básicas do ser humano, tanto físico-biológica (alimentação, vestuário, abrigo, 

reprodução, locomoção), como psico-espiritual (desenvolvimento espiritual e intelectual, 

recreação, relações sociais) (CENTRO..., 1960). 

Como aponta Latour (1994), na modernidade as realizações científicas são na maioria 

das vezes fruto de práticas, conceituadas pelo autor como práticas de tradução e práticas de 

purificação. Na primeira, prevalece a mistura de gêneros, de natureza e cultura. Na segunda, 

não se estabelece a separação humanos e não-humanos, natureza e cultura. A peculiaridade da 

modernidade consiste no fato de que os processos de purificação e tradução estão 

simetricamente imbricados.  

Tomando os híbridos como inspiração, no Plano CEPEU há uma relação entre a 

expansão urbana e o planejamento de um sistema viário regional e local. Por outro lado, havia 

uma preocupação de que o crescimento urbano não conflitasse com a vida social da cidade 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1961). Por conseguinte, a municipalidade definiu com 

antecedência, por meio de decretos, localizações exclusivas para indústrias (Decreto n° 

250/1958), o perímetro urbano (Decreto n° 657/1960) e suas zonas de expansão, estabelecendo 
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condições para aprovação de loteamentos (Decreto n° 332/1960). Enquanto a municipalidade 

atuava como base legislativa do Plano CEPEU os técnicos definiram no Plano Preliminar o 

perímetro da zona de expansão urbana, a partir do zoneamento de massa, dividindo a cidade em 

zonas residenciais (setores) e unidades de vizinhança (bairros) (SIQUEIRA, 2013).  

Anhaia Mello defendia o zoneamento como instrumento principal do planejamento, 

buscando equilibrar o microzoneamento e o macrozoneamento, numa visão ordenadora da 

cidade. Na visão de Anhaia Mello, a contenção urbana seria alcançada com a aprovação de 

unidades de vizinhança (UV), de modo que as cidades corresponderiam a um agrupamento de 

dez superquadras (10 mil pessoas), contendo de cinco a quinze UV, equipadas com centros 

comerciais e equipamentos sociais. O núcleo principal tornar-se-ia o centro cívico 

administrativo, enquanto um sistema de vias e transportes coletivos atenderiam as necessidades 

de mobilidade da população (idem, ibid). 

 Pretendemos analisar sumariamente o zoneamento proposto no Plano CEPEU tomando 

como ponto de partida o espaço intraurbano, na abordagem de Villaça (2001). No capitalismo, 

a regulamentação das legislações urbanísticas sempre foi objeto de disputa dos promotores 

imobiliários. Os códigos de zoneamento representam a oportunidade de regular a produção e 

comercialização dos produtos imobiliários, tal como a escolha da localização de determinadas 

atividades urbanas no lugar mais apropriado. Nesta perspectiva, compreende-se que o domínio 

dos deslocamentos do ser humano, enquanto consumidor, orientado pelas classes dominantes, 

constitui poderosa força para a estruturação do espaço urbano (VILLAÇA, 1986; 2001). 

Seguindo essa abordagem, Fernandes (2010) discute o movimento das camadas de alta 

renda de São José dos Campos. Até a década de 1950, as camadas abastadas residiram na área 

central, mais especificamente, na Rua XV de Novembro (Rua Direita) e na Avenida Dr. João 

Guilhermino (Rua da Estação), conhecidas como trechos tradicionais das elites locais. Com o 

declínio da estância climática, segundo Vianna (2004), ocasionada pela instalação do CTA e a 

inauguração da Via Dutra, os espaços da zona sanatorial, dotados de infraestrutura e topologia 

privilegiada passaram a ser reapropriados como área de moradia da população de maior poder 

aquisitivo, num processo de especulação imobiliária da área central que seguiu a desativação 

da zona sanatorial. 

À medida que os sanatórios encerravam suas atividades, a expansão urbana em direção 

à zona sanatorial deu continuidade à ocupação original do platô, numa espécie de centro 

expandido. Outrora, essa área se constituía de um conjunto de chácaras, na qual a Família 
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Martins detinha proporção considerável de terra, desde a zona sanatorial, passando pelo 

Banhado até as margens do Rio Paraíba (SANTOS et al., 2016).  

Em 1948, segundo Santos et al. (2016), o loteamento inaugural da Família Martins, o 

Jardim Nova América, foi concebido como primeiro bairro-jardim da cidade, inaugurando um 

padrão que seria seguido na região circunvizinha. Evidentemente, a experiência de São José 

dos Campos fazia referência ao Jardim América da capital paulista. Os loteamentos da Família 

Martins, promovidos pela Companhia de Melhoramentos de São José dos Campos, de 

propriedade de Sebastião Cunha Pontes e Synésio Martins (filho do Coronel Manoel Martins 

Junior), tiveram grande repercussão, atraindo funcionários das multinacionais que se instalaram 

na cidade.  

Importante contextualizar este período da arquitetura moderna brasileira, marcado por 

um momento de grande prestígio internacional. A presença de projetos de Oscar Niemayer, 

vencedor do concurso para construção do CTA, de 1947, junto ao arquiteto Rosendo Santos 

Mourão, inspiraram os trabalhos de um conjunto de profissionais que atuaram na cidade 

(SANTOS et al., 2016), deste arquitetos-urbanistas, paisagistas e artistas plásticos, alguns  

reconhecidos internacionalmente, como Carlos Barjas Millán, Luís Roberto Carvalho Franco, 

Rino Levi e Roberto Burle Marx (SANTOS, 2006). 

Nesse contexto, o projeto do Jardim Nova América, apoiado financeiramente pela 

Família Martins, através da Companhia de Melhoramentos, contou com diversos arquitetos 

modernistas, incluindo Francisco Victor Palma e José Zanine Caldas. O desenvolvimento dos 

loteamentos da região do Jardim Nova América e adjacências seguiram os conceitos 

modernistas, marcando o processo de afirmação espacial da classe média alta (SANTOS et al, 

2016).    

A figura 13 fornece suporte para discutir o mapa do sistema viário proposto pelo 

CEPEU. O Plano CEPEU propôs a divisão do núcleo urbanizado em 14 unidades de vizinhança, 

ao todo 14 unidades indicadas com linhas verticais e a inscrição UV, mais a área central. As 

áreas inicialmente ocupadas pelas camadas abastadas, identificadas como UV5, UV6 

(Esplanada), UV7 (Vila Ema) e UV8, foram propostos projetos de alargamento de ruas e 

avenidas, representados pelas linhas pontilhadas (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1961).   
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Figura 13. Mapa do Sistema Viário e Zoneamento do núcleo urbanizado 

 
Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1961). 
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Os investimentos em infraestrutura planejados pelo CEPEU viriam atender o conjunto 

de bairros-jardins que estavam sendo construídos na época, seguindo o precursor Jardim Nova 

América: Jardim Nova Europa (1955), Vila Santa Rita (1956), Jardim Esplanada I (1957), 

Avenida Anchieta (1959) e Jardim Esplanada II (1969). Este conjunto de bairros-jardins ocupou 

toda a extensão do platô, em direção ao setor sudoeste, às margens do Córrego do Vidoca 

(SANTOS et al, 2016). 

No quadrante do setor da antiga zona sanatorial, os investimentos no setor viário deram 

continuidade à abertura da avenida Boulevard, iniciada com a demolição das casas rústicas de 

tradição rural da Avenida São José, conduzidas pelo Prefeito Sanitário José Longo, em 1938. 

De acordo com Soares (2007) os bairros novos construídos na antiga zona sanatorial estavam 

interligados ao eixo viário formado pela Avenida São João e Avenida Nove de Julho, 

caracterizada pela topografia privilegiada e alta valorização imobiliária.  

Assim sendo, Santos et al. (2016) aponta que projeto arquitetônico de Francisco Victor 

Palma para Jardim Nova América combinou o arranjo de quadras e vias ao estilo modernista e 

deu início à apropriação do platô como mirante natural do Banhado. Em 1959, com a construção 

da Avenida Anchieta, o traçado inicial da avenida Boulevard foi continuado, estendendo-se 

para a Avenida Borba Gato. Assim sendo, as obras de prolongamento de vias previstas no Plano 

CEPEU garantiam acesso às rodovias regionais para os moradores do Jardim América e 

adjacências, tanto pela Avenida Anchieta, como pela nova avenida – a Lava-pés.  

Enquanto a abertura da Avenida Anchieta complementava a ligação entre o núcleo 

central, a Dutra e a Rodovia de Caraguatatuba9, o projeto da Avenida Lava-pés objetivou 

interligar o sistema de vias locais às regionais, no caso, Rodovia Dutra e Rodovia Monteiro 

Lobato (SP-50). A ligação da Avenida Lava-pés com a Rodovia Monteiro Lobato seria 

oficializada com a construção de um acesso alternativo ao Bairro de Santana10 (SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 1961). Assim sendo, compreende-se nas mensagens que associam a 

construção de avenidas de fundo de vale, ou avenidas-parque, ao impedimento de futuras 

ocupações, tratava-se de afastar as populações de favela, e reapropriar o espaço para o uso 

exclusivo do automóvel.  

No mapa 13, o traçado proposto para a Avenida Lava-pés se conecta a Avenida Nelson 

D’Avila, esta última interligada à Via Dutra. Ao norte, a Avenida Lava-pés foi pensada para se 

                                                 
9 O Plano Preliminar referia-se à Rodovia dos Tamoios (SP-099). Apesar de inaugurada em 1938, foi gradualmente 

construída até sua nomeação no ano de 1978 (CONCESIONARIA..., 2019).     
10 Durante a gestão Marcondes Pereira (1963-1966) foi construída a Avenida Olivo Gomes, ligando o centro ao 

bairro de Santana (COSTA, 2008).  
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conectar ao Bairro de Santana e Alto da Ponte, com retorno pelas vias existentes até o centro. 

Á sudoeste, a nova avenida proposta na orla do Banhado conectaria os bairros-jardins à Via 

Dutra. No geral, a estrutura da Via Dutra seria aproveitada para interligar-se as vias projetadas, 

formando uma espécie de sistema circulatório (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1961). 

A visão da cidade que possui o anel viário se consolida na ideologia rodoviarista, vista 

como a adoção de um projeto coletivo pautado na hegemonia do automóvel. A partir do início 

do século XX o rodoviarismo passou a dominar o Estado brasileiro, centralizado nos grupos 

políticos. Gradativamente, formaram-se grupos de pressão sobre o Estado, protagonizados pelas 

montadoras, com objetivo de aprovar projetos em benefício próprio. A ideologia rodoviarista 

foi assimilada pela administração pública paulistana, cujo efeito cascata atingiu todo o país. O 

complexo automobilístico-rodoviário que passa a controlar as políticas públicas foi 

historicamente formado por indústria automobilística, indústria petroquímica e construção 

pesada. Por estes motivos, são os setores produtivos mais protegidos pelo Estado brasileiro 

(LAGO-NEGRO, 2008) 

No âmbito do espaço intraurbano, Villaça (2001) ressalta que o domínio das classes 

dominantes sobre os deslocamentos espaciais, embora força poderosa da estrutura urbana, não 

é o único fator determinante, porque, ao lado da concentração dos bairros das camadas de alta 

renda, existe outro elemento considerável, que são as zonas industriais. Enquanto este último é 

determinado por forças externas, no primeiro o comando é dos “interesses de consumo das 

burguesias que, comandando o setor imobiliário urbano, decidem a escolha/ produção de suas 

localizações residenciais” (VILLAÇA, 2001, p. 140). 

Villaça (2001) apresenta o exemplo de São Paulo, como um modelo de processo de 

estruturação do espaço urbano para outras cidades brasileiras. Até o final do século XIX e 

começo do século XX, a área central paulistana era habitada pelas classes abastadas. A área 

central concentrava não apenas seus postos de trabalho, mas também seus locais de 

entretenimento – teatros, restaurantes, lojas, cinemas, etc. Conforme as classes abastadas se 

distanciavam para o quadrante sudoeste, mantinham o acesso ao centro por meio de um 

conjunto de vias radiais. Compreensivamente, as classes abastadas produziram para si mesmas 

a melhor localização para seus domicílios, conectados aos melhores acessos para o centro da 

cidade, onde se concentravam os locais de trabalho e consumo, a Igreja e aparelhos do Estado. 

Em contrapartida, as classes média e baixa fixaram suas moradias junto às indústrias, isto é, 

junto aos locais de trabalho, mas, longe da área central. Com efeito, as classes média e média 

baixa desenvolveram subcentros de comércio e serviços para seu usufruto. Enquanto os 
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subcentros das classes médias prosperavam, as regiões habitadas pelas classes baixas decaíam 

economicamente, além de estarem situados longe da área central. A partir da década de 1970, 

subiu vertiginosamente o número de favelas e loteamentos irregulares de São Paulo, em sua 

grande maioria, localizados na zona sul.  

A partir desse modelo, podemos retornar ao nosso objeto de estudo refletindo sobre o 

que determinou a localização das rodovias e indústrias, tanto fatores extraurbanos, como fatores 

intraurbanos. Citando Vilaça (2001, p. 13) “os interesses das burguesias locais a respeito do 

espaço local constituem o principal elemento intraurbano da estrutura espacial metropolitana”. 

Nesta perspectiva, compreende-se a importância do papel exercido pelas classes 

abastadas de São José dos Campos ao deslocarem-se do centro para a antiga zona sanatorial. 

Enquanto produziam a melhor localização para suas moradias, simultaneamente, produziram 

um conjunto de vias de fácil acesso à área central. Os projetos dos técnicos do CEPEU 

contribuíram para instrumentalizar estas classes na dominação das melhores localizações e 

acessos da estrutura urbana local e regional. Ademais, a produção de acessos e locais de 

moradia para as classes abastadas nos demonstra a força que o espaço local exerce sobre o 

regional. Obviamente, a campanha do MD para a remoção da Linha Velha tinha como motor a 

construção da Avenida Lava-pés, visando não apenas facilitar as comunicações do tráfego de 

veículos pelas vias regionais, mas, também as comunicações das classes abastadas, 

modernizando a estrutura viária a partir da posição exercida pela cidade como entroncamento 

viário, entre Minas Gerais e o Litoral, São Paulo e o Rio de Janeiro.  

Villaça (2001) aponta a importância exercida pela Via Dutra na década de 1950, pois 

além de ligar São Paulo ao Rio de Janeiro, a Dutra teve um papel preponderante nas ligações 

de São Paulo com o Nordeste e Minas Gerais. Deste modo, os técnicos do CEPEU viam na 

ligação do sistema viário local ao regional um elemento matricial para a divisão do núcleo 

urbanizado em unidades de vizinhança e a divisão da zona de expansão urbana em setores (SÃO 

JOSÉ DOS CAMPOS, 1961).  

Na figura 14, apresentamos o Mapa dos fundos de vale e o zoneamento das áreas de 

expansão urbana. Nota-se que todos os fundos de vale foram identificados com pequenos 

pontos, enquanto a zona de expansão urbana dividia-se entre áreas com rede de esgoto (linhas 

horizontais) e áreas sem rede de esgoto (linha verticais e horizontais). Os técnicos do CEPEU 

planejavam uma expansão controlada em todas as regiões, cuja estimativa populacional 365 mil 

habitantes para o ano de 1986 (idem, ibid).  
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Figura 14. Mapa das áreas de fundo de vale e zoneamento das áreas de expansão urbana. 

 
Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1961). 

 

 

3.2.5 NOVO CENTRO. Continuidade das Obras de Abertura da Avenida Boulevard 

 

Classificamos as mensagens do Plano CEPEU que correspondem ao projeto de 

renovação da área central na categoria Novo Centro. No Plano Setorial, os técnicos do CEPEU 

justificaram a importância do projeto de renovação da área central de São José dos Campos 

com o prognóstico de crescimento urbano favorável, indicando que a área central iria adquirir, 

no futuro, uma importância “supra-municipal” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1965, p. 105) 

considerando a dinâmica regional. Como de praxe, havia uma preocupação na delimitação do 

zoneamento da área central, visando eliminar a concentração indisciplinada de edifícios e usos 

de solo incompatíveis, como as indústrias. No zoneamento para a área central, privilegiou-se a 

concentração de atividades terciárias e institucionais. A habitação na área central foi tratada em 

segundo plano, como consequência inevitável do crescimento urbano, cujos indícios 

manifestavam-se na construção dos primeiros edifícios modernistas na área central. Com efeito, 

o Plano CEPEU objetivava realizar da forma compatível o zoneamento da área central, “no 



 

 

  
 

138 

sentido de assegurar à área central condições de higiene e ambientação para um satisfatório 

desenvolvimento da função habitacional” (p. 110).  

O grande projeto do CEPEU para a área central era a construção de edifícios públicos 

que formariam um Centro Cívico. Este centro foi planejado para catalisar as sedes de todos os 

serviços administrativos municipais, estaduais e federais, além dos principais órgãos regionais 

e instituições culturais. Previu-se a construção do Centro Cívico numa área ligada à Praça 

Afonso Pena, devido à posição central desta praça, cuja posição “abre-se para o banhado e 

oferece uma ampla visão panorâmica de toda a baixada do Rio Paraíba” (p. 110). O Banhado, 

paisagem contemplativa, era o eixo de uma organização espacial e paisagística adequada às 

funções do centro. 

Certamente, os técnicos do CEPEU estavam atentos aos acontecimentos urbanos de 

Londres na década de 1960, onde o deslocamento das classes de alta renda para o centro 

tradicional, outrora tomado pelas classes populares, marcou o início do processo de 

gentrificação (BIDOU-ZACHARIASEN, 2006, p. 12). No Brasil, os processos de gentrificação 

foram experimentados mais tardiamente. Segundo Villaça (2001), predomina nas metrópoles 

brasileiras o crescimento do centro principal, a partir da direção do deslocamento das classes 

de alta renda. Conforme avançou o deslocamento das classes de alta renda, o centro principal 

das metrópoles foi ocupado pelas camadas populares. Comumente, o planejamento modernista 

acabou produzindo cidades divorciadas entre si, possuindo dois centros; o “centro velho” e o 

“centro novo” (VILLAÇA, 2001, p. 311). Em São José dos Campos, conforme a transição da 

dinâmica produtiva altera o perfil econômico da cidade, de sanatorial para industrial, este 

processo de deslocamento das classes de alta renda começa despontar tardiamente na década 

de 1950.    

Em sua análise da teoria da renda fundiária, Harvey (2013) aponta que a principal 

característica da propriedade da terra é a dissolução entre a posse da terra e a terra. 

Essencialmente, a terra não possui valor porque não é produto do trabalho. O comprador adquire 

uma renda anual através da aquisição da terra, portanto, um juro sobre um capital fictício. Os 

agentes econômicos, desde os bancos, latifundiários, industriais ou agentes imobiliários, 

negociam no ato de compra os direitos futuros, ou seja, o trabalho futuro, sobre o uso da terra. 

Nesta lógica, aponta Harvey (2013):  

 

[...] o dinheiro investido é, em todos os casos, capital que rende juros. A terra se torna 

uma forma de capital fictício e o mercado imobiliário funciona simplesmente como 

um ramo particular – embora com algumas características especiais – da circulação 

do capital que rende juros (HARVEY, 2013, p. 447).  
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Comumente, aponta Villaça (2001), sabe-se que o espaço social é produto do trabalho 

social. Da mesma forma, o valor dos objetos do espaço não se iguala ao valor do espaço 

produzido. O valor do espaço supera o valor dos objetos de espaço, como os apartamentos, 

lotes, escritórios, pois envolve o valor da força de trabalho oriunda da aglomeração urbana. Na 

verdade, o produto do trabalho no espaço social são os objetos deste espaço, como os edifícios, 

as praças, e as ruas, e por fim, a própria aglomeração urbana. A localização determina a inserção 

dos edifícios e demais objetos no espaço urbano, e, portanto, o valor da terra.   

Na verdade, a localização é uma relação entre objetos, ou, um conjunto de objetos. No 

caso da localização urbana, esta envolve, necessariamente, o deslocamento dos produtores e 

consumidores, entre os locais de moradia, trabalho e consumo. Nos espaços que envolvem 

deslocamentos, as localizações são produzidas através da disponibilidade de infraestrutura e 

rede de transportes. Nos espaços que não envolvem deslocamentos, as relações acontecem 

através do contato visual ou direto. Deste modo, é primordial para a produção de localizações 

urbanas, por um lado, o estabelecimento prévio de uma rede de infraestrutura (vias, 

pavimentação, energia, redes de água e esgoto, etc), por outro, a possibilidade de deslocamento 

de mercadorias e de força de trabalho (VILLAÇA, 2001). 

Assim sendo, a análise do Plano Setorial nos indica que os investimentos propostos para 

a área central, no que tange à concentração de atividades institucionais e terciárias no centro, à 

construção do Centro Cívico e à conexão do centro ao sistema viário proposto, tratam de um 

conjunto de propostas que acarretam não só a criação de localizações, mas, também, a 

maximização do valor dos terrenos da área central, em função do sistema de vias radiais 

proposto.    

  Assim sendo, o Plano CEPEU apresentava o Banhado como localização privilegiada 

da área central, primeiro, por sua condição de paisagem contemplativa, futuramente incluída 

como mirante natural do Centro Cívico; segundo, como delineamento para a construção das 

avenidas Anchieta e Borba Gato, integrando o Banhado-paisagem aos bairros-jardins recém-

inaugurados e terceiro, conectando-o, pelo prolongamento da Avenida São José, à área central, 

tanto à Avenida Anchieta, como ao Bairro de Santana (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1965).  

A segunda fase de prolongamento da Avenida São José foi levada a cabo na gestão 

Marcondes Pereira (1963-1966), estendendo-se até os fundos do Sanatório Maria Imaculada. A 

obra seria completada alguns anos depois na gestão Sobral (1970-1975), através da aquisição 

de parte do terreno que pertencia ao Sanatório Maria Imaculada. Por meio de doação efetuada 

por religiosas do Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada (IPMMI) a prefeitura 
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finalizou a ligação entre as avenidas São José, Madre Teresa e a Rua Luiz Jacinto, conectando 

os bairros da região do Jardim Nova América e adjacências ao centro da cidade (COSTA, 2008; 

AMARAL, 2008).  

A partir da abordagem de Villaça (2001) compreende-se que a condição necessária para 

o domínio da estruturação do espaço intraurbano tem origem na luta de classes e, por meio do 

conflito, visa à apropriação diferenciada das vantagens e desvantagens do espaço construído, 

na qual as condições de consumo estão postas como objeto de disputa. No caso de São José dos 

Campos, a produção das melhores localizações de moradia, trabalho e consumo para as classes 

abastadas, seguida da produção dos melhores acessos para as mesmas, tanto em nível local, 

como regional, evidenciam o histórico destas disputas espaciais na cidade.    

Ademais a disputa não é somente no âmbito material das classes, mas, no âmbito da luta 

simbólica, na qual apontamos o papel exercido pelo Plano CEPEU na imposição do poder 

simbólico. Para Bourdieu (1989) os conflitos simbólicos, quer entre as classes, quer entre os 

especialistas, envolve o monopólio da violência simbólica legítima. Violência Simbólica pode 

ser conceituada como o “poder de impor – e mesmo de inculcar – instrumentos de conhecimento 

e de expressão” (BOURDIEU, 1989, p. 12). O poder simbólico é o poder da enunciação, o 

poder de fazer ver e crer, de confirmar, de classificar, denominar, manter ou transformar a visão 

de mundo, permitindo obter o poder equivalente daquilo obtido pela violência física ou 

econômica. 

Veremos na próxima seção a importância do Plano CEPEU para a formação da almejada 

“mentalidade de planejamento” em torno de uma “visão de cidade” baseada na ideia de uma 

“cidade sem favelas” e, numa “cidade que possuí um anel viário”, conectada à ideia do “novo 

centro”, se conformar de forma atualizada no 2º Plano Diretor. O Plano CEPEU acompanhou a 

tendência do deslocamento das classes mais abastadas da cidade, do centro para a antiga zona 

sanatorial, no qual foram propostos o melhor sistema de vias e as melhores habitações, ao estilo 

bairro-jardim. O Plano CEPEU deixou como legado a idealização de um sistema radial-

concêntrico, com implicações diretas fundamentação teórica do próximo plano diretor, o Plano 

SERETE, de 1971.   
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3.2.6 A cidade-laboratório no âmbito do projeto militar brasileiro: o Plano SERETE S/A. – 

ruptura ou continuidade? 

 

Observamos na análise do Plano CEPEU a grande influência das ideias de Anhaia Mello 

no planejamento da cidade. Não apenas por ser o diretor e um dos fundadores do CEPEU, mas, 

também porque São José dos Campos foi uma das primeiras cidades que firmaram convênio 

com o DOS, ainda no ano de criação do centro, em 1958. O Plano CEPEU representou uma das 

experiências pioneiras da FAUUSP no âmbito do planejamento urbano e regional. No auge do 

planejamento nacional-desenvolvimentista, cujo exemplo de maior significância foi o Plano de 

Metas e a construção de Brasília, São José dos Campos foi, mais uma vez, cidade-laboratório. 

De acordo com o Plano Setorial (1964):  

 

[...] o Plano de São José dos Campos propiciou a colocação em prática do ponto de 

vista da técnica do planejamento, de uma série de orientações novas em relação ao 

comportamento do CPEU. Essas orientações são frutos de amadurecimento de sua 

experiência e constituíram especialmente no trabalho interdisciplinar, com 

especialistas nos diversos setores envolvidos no planejamento. É um caminho ainda 

difícil entre nós pela falta de experiência, mas que necessita ser iniciado (SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 1964, p. 8).  
   

Quando o Plano Preliminar foi desenvolvido, Anhaia Mello esteve à frente da direção 

do CEPEU, entre 1957 a 1961, sendo substituído por seu Assistente, Lauro Bastos Birkholz, 

em 1962. Outrora, Lauro Birkholz fora o coordenador do DOS e, junto ao arquiteto Brenno 

Cyrino Nogueira, realizaram grandes esforços para a manutenção da memória do CEPEU 

(SIQUEIRA, 2013). 

Somente 35% dos projetos previstos para o Plano CEPEU foram executados, devido a 

incompatibilidades entre a Prefeitura Municipal e o CEPEU (COSTA, 2007). No Plano Setorial, 

Cyrino tornou-se Assistente de Birkholz, entretanto, no Plano Preliminar, trabalhou junto ao 

Escritório Técnico de Planejamento de São José dos Campos, período este que lhe proporcionou 

uma experiência significativa sobre a cidade e a municipalidade. Assim sendo, no início do 

Plano Setorial, Brenno Cyrino apontou considerações sobre o Plano Preliminar (SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 1964).  

Primeiramente, segundo o urbanista, havia divergências entre a gestão Veloso e o 

CEPEU quanto ao processo de planejamento. A administração municipal compreendia o 

planejamento do ponto de vista técnico e de curto prazo, enquanto o CEPEU o compreendia 

como um processo de longo prazo, isto é, o ato de planejar não apenas o ordenamento físico-
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territorial, mas, também a restruturação administrativa e financeira da prefeitura, seguida de 

estudos sociais aprofundados (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1964). 

Ora, até 1957 a atuação do CEPEU em São José dos Campos condizia com as 

expectativas da prefeitura, pois, como afirmado, o CEPEU havia enviado naquele ano uma 

equipe de quatro técnicos com a missão de realizar uma pesquisa de curto prazo. Entretanto, 

em meados de 1958, o CEPEU atualizou sua metodologia, propondo realizar um estudo 

profundo sobre a realidade da cidade. Embora tais decisões fossem coletivas, envolvendo 

Comissão Técnica, Comissão do Plano e o CEPEU, o prefeito Elmano Ferreira Veloso, nas 

palavras de Cyrino: “não compreendeu de imediato a vantagem de um plano que orientasse, a 

longo prazo, o desenvolvimento do Município” (p. 9). De acordo com Cyrino, houve 

morosidade e atraso nos trabalhos, principalmente, na entrega dos levantamentos 

aerofotogramétricos, pois os arquitetos indicados pela prefeitura quase sempre estavam 

sobrecarregados de atribuições administrativas e não conseguiam dedicar-se totalmente ao 

Plano CEPEU (idem, ibid). 

Ademais, Cyrino criticou a municipalidade por privilegiar os problemas particulares, 

como o trânsito, mercado municipal e feiras livres, sobre os problemas de ordem municipal e 

regional que estavam no escopo do plano. De fato, percebe-se nas considerações de Cyrino uma 

preocupação do prefeito Veloso na solução dos problemas imediatos, o que explica a resistência 

inicial do prefeito à proposta metodológica do CEPEU para o plano diretor, embora tenha 

endossado todos os pedidos encaminhados pelos técnicos do CEPEU ao longo do processo de 

planejamento (idem, ibid).  

Ora, o CEPEU encontrou dificuldades no desenvolvimento de um plano de longo prazo, 

pois se percebe nas considerações de Brenno Cyrino a existência de conflitos de ordem 

patrimonialista, cuja forma de governo se baseia na imiscuição entre o público e o privado. 

Ainda na década de 1930, Sérgio Buarque de Holanda denunciava a permanência da herança 

patriarcal no Brasil como ditame das relações sociais entre Estado e sociedade, onde o interesse 

particular quase sempre se sobrepõe ao interesse público (HOLANDA, 2008).   

Brenno Cyrino também apontou as mudanças do executivo municipal como uma das 

principais dificuldades enfrentadas pelo CEPEU (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1964). No ano 

de 1958, quando o convênio entre a prefeitura e o DOS foi efetuado, Veloso estava no último 

ano do segundo mandato. Ao vencer as eleições municipais de 1958, Veloso iniciou seu terceiro 

mandato, permanecendo no cargo até 1962, quando foi substituído por José Marcondes 
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Pereira11. A gestão Marcondes Pereira se caracterizou pelo foco nas políticas sociais, 

principalmente, saúde e assistência social. Não obstante, Marcondes Pereira deu continuidade 

à pesquisa e execução do Plano CEPEU, sobretudo, efetivando a abertura de avenidas propostas 

no Plano Preliminar, como: a Avenida Olívio Gomes (conecta o Bairro de Santana à área 

central), Avenida São José, Avenida 9 de Julho e a Avenida Fundo do Vale (trecho inicial do 

anel viário) (COSTA, 2008). 

Apesar do convênio entre o CEPEU e o DOS, a municipalidade possuía recursos 

financeiros limitados, fato que impediu a realização de trabalhos interdisciplinares junto à 

população, previstos no Plano Preliminar (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1964). De fato, Faro 

(2008) confirma as dificuldades de arrecadação da prefeitura, fato importante, pois definiu o 

perfil financeiramente moderado do prefeito Veloso. Os ambiciosos planos e prognósticos da 

municipalidade não eram sustentados pela arrecadação. Se a extinção da condição de estância 

climática e hidromineral permitia à cidade retomar sua autonomia política, lhe subtraía recursos 

estaduais, destinados apenas às estâncias. Mesmo possuindo o bônus da industrialização, os 

retornos em arrecadação só vieram com a criação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 

(ICM), em 1967. Diante deste problema, Veloso conseguiu que a cidade retomasse a condição 

de estância hidromineral, no ano de 1967, através do reconhecimento de uma potencial fonte 

hidromineral, localizada na região norte; um artifício para aumentar a arrecadação municipal, 

uma vez que a fonte não possuía qualidades hidrominerais (COSTA, 2008). 

Apesar dos problemas locais, deve-se considerar a conjuntura política nacional como 

fator preponderante para as dificuldades do Plano CEPEU. Em 1961, com a renúncia de Jânio 

Quadros, João Goulart (1961-1964) assumiu a presidência sob um parlamentarismo “híbrido” 

(FERREIRA, 2003, p. 348 – grifo original), resultado de uma ampla coalizão para impedir o 

golpe militar. Em meio aos esforços de João Goulart em sua política de conciliação - de um 

lado, setores ultradireitistas e centro-direita; do outro, a esquerda nacionalista e organizações 

revolucionárias – em torno do consenso para a aprovação das reformas de base, o presidente 

via-se cada vez mais isolado com o acirramento político, fator que potencializou a conspiração 

                                                 
11 José Marcondes Pereira (1923-2007) era filho de trabalhadores rurais de São José dos Campos. Apesar das 

dificuldades financeiras da família, Marcondes Pereira completou o ensino fundamental. De 1942 a 1962, fez 

carreira no Banco do Vale do Paraíba S/A. Nesse interím, foi eleito vereador pelo Partido Socialista Brasileiro 

(PSB), (1956 a 1959), tendo apoiado a primeira greve dos trabalhadores da Rodhosá de Rayon, fato que consolidou 

sua popularidade, e lhe custou a perda do emprego no banco. Em 1962 candidatou-se à prefeitura pelo Movimento 

Trabalhista Renovador (MRT), vencendo seus adversários conservadores, tornando-se o primeiro prefeito 

socialista do interior paulista (COSTA, 2008).      
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da alta cúpula das Forças Armadas, apoiada pela classe média alta, culminando no golpe de 

março de 1964 (idem, ibid). 

Para políticos conversadores, o golpe tinha o objetivo exclusivo de depor Goulart e 

cassar o mandato de seus apoiadores. No entanto, os militares possuíam um projeto de governo, 

baseado em um Estado forte e repressivo. A recusa da volta aos quartéis veio com o Ato 

Institucional n° 1, de 9 de abril de 1964, promulgado pelo general-presidente Castelo Branco 

(1964-1967), que instituiu medidas de controle ao poder legislativo e judiciário, bem como 

suspendeu os direitos políticos de todos os cidadãos politicamente organizados que passaram a 

representar uma ameaça ao Regime. Alguns meses após o golpe foi criado o Serviço Nacional 

de Informações (SNI), uma rede de aparato repressivo estatal que deu início à instauração do 

“Estado de Segurança Nacional”, posteriormente, intensificado com o Ato Institucional N° 2, 

que extinguiu o sistema pluripartidário (BORGES, 2003, p. 39). 

Com o Ato Institucional N° 5, de 1968 o país se transformou em um “Estado de 

segurança interna absoluta” (p. 39). Aprovado pelo general-presidente Costa e Silva (1967-

1969), o AI-5 resultava de uma crise política entre setores do Governo, no parlamento, e 

movimentos sociais. No governo do general-presidente Médici (1969-1974), sob a égide do AI-

5, intensificou-se a articulação dos aparatos repressivos. Através do terrorismo de Estado 

buscava-se neutralizar as esquerdas revolucionárias, mobilizadas desde 1968, em luta armada 

contra o Regime (BORGES, 2003; ROLLEMBERG, 2003). 

Em 1964, o apoio ao golpe civil-militar em São José dos Campos foi acompanhado por 

manifestações de violência, impetrada inicialmente por civis, com a destruição da Banca 

Nacionalista; uma banca de jornal mantida por organizações de esquerda. Logo mais, militares 

invadiram o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e confiscaram todos os documentos da 

entidade. Sindicalistas, vereadores de esquerda, estudantes e professores, e outros indivíduos 

considerados suspeitos por atividades subversivas, foram presos e conduzidos para 

interrogatório no 6° Regimento de Infantaria, em Caçapava-SP (SILVA; VIANNA, 2014).  

Ademais, com o golpe de 1964, a oposição na câmara dos vereadores recrudesceu o 

cerco ao governo de Marcondes Pereira, movimento apoiado por Napoleão Monteiro, através 

de seu veículo de imprensa, que visava à cassação do prefeito. No dia 31 de março de 1965, 

indicado como o dia da Revolução de 1964, Napoleão Monteiro entrou com pedido de 

impedimento na câmara dos vereadores. Além das acusações de comunismo e subversão, a 

principal acusação contra o prefeito trabalhista pautava-se em um suposto desvio de caixa, não 

comprovado pelas comissões contábeis contratadas para examinar a contabilidade da prefeitura. 
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Por falta de provas, o pedido de impedimento de Marcondes Pereira foi rejeitado pela câmara 

dos vereadores, na sessão legislativa de 14 de junho de 1965. Marcondes Pereira encerrou o 

mandato em 1966, posteriormente elegendo-se deputado estadual pelo Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB), oposição consentida ao Regime. Entretanto, em 1969, teve seus 

direitos políticos suspensos por dez anos sob a égide do AI-5 (COSTA, 2008).  

Veloso venceu as eleições municipais de 1966, assumindo a prefeitura pela quarta vez. 

Entretanto, o episódio da fraude da fonte hidromineral custou o mandato de Veloso (FARO, 

2008). A saída de Veloso à frente do executivo ocorreu em janeiro de 1970, com a nomeação 

do brigadeiro Sérgio Sobral de Oliveira ao cargo de prefeito municipal, promulgada pelo 

Governador Abreu Sodré (1918-1999) (AMARAL, 2008).  

 

3.2.7 UM CENÁRIO ECONÔMICO PROMISSOR. O Milagre e a transformação de São José dos 

Campos em Polo Tecnológico 

 

Em suma; a efetivação parcial do Plano CEPEU não se deu apenas por questões 

endógenas, mas, exógenas, relacionada às crises políticas do país. Com o endurecimento do 

Regime a partir de 1968, o CEPEU entrou em sua fase decadente. Em 1969, a Reforma 

Universitária extinguiu as cátedras e a organização da pesquisa científica foi reformulada, 

prejudicando a proposta extensionista do CEPEU. No entanto, o fator mais importante para o 

esgarçamento do CEPEU deveu-se à impossibilidade de competição com os escritórios de 

planejamento que se consolidaram nas décadas de 1960 (SIQUEIRA, 2013). Dentre os 

escritórios de planejamento em ascensão na década de 1960, estava o escritório Jorge Wilheim 

Consultores Associados, posteriormente, subcontratado pela prefeitura para a realização dos 

estudos urbanísticos do 2° Plano Diretor (COSTA, 2008).  

Na década de 1960, escritórios e consultorias estavam cadastrados como empresas de 

planejamento e atuavam no desenvolvimento de planos diretores de cidades de grande porte. 

Tais empresas inseriram-se num contexto extremamente favorável para investimentos públicos 

e privados (COSTA, 2007). No plano internacional, entre 1961 a 1973, as principais economias 

capitalistas, como Estados Unidos, cresceram com taxa anual de 4,5%, seguida do Japão com 

9,4% e Alemanha com 4,3%. O mercado de euro moedas atingiu o patamar de 12 bilhões de 

dólares, em 1964, saltando para 191 bilhões de dólares, em 1973, enquanto o mercado de 

eurodólar permaneceu imune a qualquer forma de controle por toda a década de 1960. A 



 

 

  
 

146 

expansão nos negócios causou um aumento dos fluxos de capital internacional, facilitando a 

captação de empréstimos em dólar pelos países em desenvolvimento (PRADO; EARP, 2003).  

Em meio ao cenário econômico favorável, o Regime adotou, a partir do AI-5, medidas 

de estímulo à captação de empréstimos internacionais. O governo do Presidente Costa e Silva 

herdou um quadro recessivo, fruto da política anti-inflacionária de Castelo Branco. As 

mobilizações internacionais de 1968, tanto no bloco socialista, como capitalista, repercutiram 

em mobilizações estudantis no Brasil, cujo inimigo era a Ditadura Militar. O Regime buscou 

soluções para os problemas internos em duas frentes: a retomada do crescimento e a repressão 

aos opositores. Enquanto no plano doméstico o general-presidente Médici endureceu o Regime, 

visando destruir as organizações revolucionárias, no plano internacional deu continuidade às 

iniciativas de Costa e Silva na busca de integrar o país à oferta de crédito internacional (idem, 

ibid).  

O principal objetivo do Governo Médici era reduzir a distância que separava o Brasil 

dos países desenvolvidos. Para superar o subdesenvolvimento almejava-se uma meta de 

crescimento anual de 7% até o ano 2000, como uma forma de integrar as regiões mais atrasadas 

às regiões mais desenvolvidas, bem como incorporar tecnologias modernas aos segmentos mais 

dinâmicos da sociedade. O Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento assumiram 

um papel primordial no projeto militar, o primeiro conduzido por Delfim Netto, e o segundo 

por João Paulo dos Reis Velloso. A partir de 1968, com o aumento das exportações e 

financiamentos externos, a expressão “milagre econômico” (p. 219) foi utilizada para definir o 

crescimento econômico, bem como era instrumento de propaganda do Regime. 

Em síntese, as políticas de planejamento da Ditadura Militar integram a chamada Fase 

Desenvolvimentista-Militar (1964-1985), caracterizada por dois aspectos: a) forte intervenção 

estatal na economia e no desenvolvimento regional; b) altos índices de crescimento econômico, 

sendo 10% do PIB, em 1970, 11,9% em 1975 e 12,8% em 1980. De fato, a participação do 

Regime no planejamento regional contribuiu para acelerar os índices de crescimento, tendo os 

Planos Nacionais de Desenvolvimento (PNDs), representado o maior esforço governamental 

em planejamento ocorrido desde o Plano de Metas (SENRA, 2011). 

Em 1971, o Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND) teve como objetivo elevar a 

taxa de investimento para 19% ao ano, com prioridade para os setores estratégicos, envolvendo 

sectores como o petroquímico e de transportes. O I PND foi o marco de uma série de políticas 

no âmbito do planejamento estatal, visando ocupar o território nacional e reduzir as 

desigualdades regionais (SENRA, 2011).  
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Numa cidade promissora como São José dos Campos, os estudos de planejamento 

respaldaram o projeto militar. Nos campos da habitação e do planejamento urbano, criou-se o 

Banco Nacional de Habitação (BNH), em 1964, e o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo 

(SERFHAU), em 1967. Antes dos PNDs, o BNH representou não só um marco para a história 

da habitação, mas para a história econômica do Brasil. Embora instituído em 1964, os grandes 

investimentos do BNH em habitação e desenvolvimento urbano atingiram patamares 

ascendentes somente com o aumento dos fluxos de capital estrangeiro, a partir de 1968. No 

campo do planejamento, o SERFHAU foi à instituição que introduziu o planejamento como 

função de governo, através do financiamento de planos diretores (VILLAÇA, 1986; COSTA, 

2007). 

Neste contexto, houve grande concessão de verbas para contratação externa de planos 

diretores, resultando no aumento significativo de escritórios e consultorias de planejamento que 

chegaram a assumir a maioria dos planos diretores na década de 1970. Assim sendo, em 10 de 

outubro de 1968, foi assinado o contrato de prestação de serviços entre a Prefeitura Municipal 

de São José dos Campos e a SERETE S/A Engenharia, para início dos trabalhos do 2° Plano 

Diretor, também chamado de Plano de Desenvolvimento Integrado de São José dos Campos 

(PDI)12. Como dito, o escritório Jorge Wilheim Arquitetos Associados, era subcontratado, além 

da SD Consultoria, ambos responsáveis pelos aspectos urbanísticos do plano. A celebração do 

contrato ocorreu na gestão Veloso, a quem foi entregue um Estudo Preliminar baseado em 

diagnósticos e prognósticos para o município. Coube à gestão Sobral discutir com os técnicos 

o plano em sua versão final (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1969a; CHUSTER, 2010; COSTA, 

2008).  

Nesta análise de conteúdo do 2° Plano Diretor optamos por utilizar algumas categorias 

utilizadas para classificar as mensagens do Plano CEPEU, pois as similitudes entre os dois 

                                                 
12 Plano de Desenvolvimento Integrado de São José dos Campos (PDI): Equipe SERETE S/A Engenharia; 

engenheiro Gilson Assis Dayrell (diretor de projetos), economista Milton Bacha (coordenador geral), economista 

Agostinho Amadeu Denti (pesquisas de campo), engenheiro Benício de Assis Araujo (água e esgoto), engenheiro 

Paolo Contessa (infraestrutura), economista Dídimo Alves Viana (finanças municipais), socióloga Eloisa Denipoti 

(aspectos sociais), arquiteto Celso Lamparelli (consultor para aspectos sociais), médico sanitarista Otávio 

Mercadante (consultor para saúde pública), advogado Ivan Fleury Meirelles (consultor para aspectos 

institucionais), assistente sociais Maria Lucia Carvalho da Silva (consultora para promoção social). Equipe do 

escritório Jorge Wilheim Arquitetos Associados; arquiteto Jorge Wilheim (coordenador), arquiteto Csaba Deak 

(estrutura viária), arquiteto Volker Link (colaborador), arquiteto Mario Yoshinaga (colaborador), arquiteta Rosa 

Grena Kliass (consultora de paisagismo), arquiteta Maria Madalena Ré (colaboradora de paisagismo), arquiteto 

Abraão Sanowicz (consultor de sinatética). Grupo local de acompanhamento; arquiteto Willi Pecher (departamento 

de obras), economista Jair Ferreira Santos (departamento de finanças), advogado Genaro Tavares Guerreiro 

(departamento jurídico), advogado Bráulio Novais de Castro (procurador), arquiteto Yolano Marques da Silva 

Cordeiro (serviço de obras particulares), economista Peter Nadas (consultor da municipalidade) (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 1969a; 1971).  
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planos nos permitirão chegar a diferentes significados. No Quadro 4: Plano SERETE, à 

categorias do plano anterior que permanecem, enquanto outras novas foram incorporadas, numa 

atualização das mesmas. 

 

Quadro 4. Plano SERETE. 

Tema Categoria Subcategoria Unidade de 

Registro 

Unidade de 

Contexto 

SERETE A Cidade que 

possui um Anel 

Viário 

Espinha Dorsal “conduzir e 

induzir a 

ocupação do 

solo” 

Visão de Cidade 

“viagens 

diametrais entre 

os bairros” 

“via estendida 

ao Sul” 

“sistemas de 

vida que levam 

ao centro” 

Novo Centro Parque da 

Cidade 

“Polo de 

atração” 

Banhado 

Parque Regional 

Dele domina-se 

todo o perfil da 

cidade 

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1969a; 1971). Elaborado do autor.  
 

Iniciemos a análise desta vez a partir da categoria: “a cidade que possui o anel viário”. 

Como apresentado, o trecho inicial do anel viário de São José dos Campos foi construído na 

gestão Marcondes Pereira, entre 1963 a 1966. As obras iniciais não implicaram na remoção dos 

moradores da Linha Velha e o Plano SERETE se valeu dos estudos do CEPEU, como as 

avenidas-parque e o zoneamento de massa, para a elaboração de novas propostas. 

Comecemos pelo zoneamento. Segundo Costa (2008) o Plano SERETE voltava-se 

prioritariamente para a industrialização da cidade, de modo que esta preocupação se sobressaiu 

sobre as demais áreas do zoneamento proposto. Diferentemente do Plano CEPEU, caracterizado 

pelo rigor no parcelamento e uso do solo, visando uma expansão urbana controlada através da 
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divisão da cidade em unidades de vizinhança no núcleo urbanizado e setores nas zonas de 

expansão, o Plano SERETE trouxe uma proposta de lei de zoneamento mais flexível e menos 

rígida quanto ao parcelamento e uso do solo.  

Todavia, todos os códigos urbanísticos aprovados na gestão Sobral, incluindo a própria 

Lei de Zoneamento 1.606/71, inspiradas no Plano SERETE, foram aprovadas antes do plano, 

mais especificamente, entre 1970 e 1971, enquanto o plano diretor foi oficializado somente com 

a Lei N° 1.623 de 30 de novembro de 1971 (CHUSTER, 2010). Este paradoxo aparente não 

nos surpreende, pois se sabe que em tese os planos diretores prevalecem sobre os demais 

instrumentos urbanísticos, embora, isto nem sempre ocorra na prática. Como afirmado por 

Villaça (1986) a regulamentação do mercado habitacional, pelos códigos urbanísticos, se 

caracterizou no capitalismo como a forma preferencial de participação das classes dominantes 

no fornecimento de habitações. No Brasil, principalmente, a partir da década de 1920, casas e 

apartamentos vêm sendo produzidos nas localizações onde os lucros das residências podem ser 

maximizados. Nesta lógica, segundo o autor, o zoneamento termina regulando a localização das 

atividades na cidade e os padrões urbanísticos dos loteamentos. 

Lessa (2001) ressaltou as críticas da época sobre o zoneamento proposto pelo Plano 

SERETE. A antiga Revista de Construção havia apontado para o processo de “desvirtuamento 

do uso do solo urbano”, no qual, segundo a autora, “a cidade caiu nas malhas da especulação 

imobiliária com o estabelecimento de grifes do setor imobiliário na transformação da sua 

formação territorial” (LESSA, 2001, p. 181, 182 – grifo original). A pesquisa documental nos 

permitirá observar,  no Plano SERETE e na Lei de Zoneamento de 1971, esta última analisada 

por Chuster (2010), a cidade planejada no contexto militar.  

No trabalho de Chuster (2010) aponta semelhanças entre a Lei de Zoneamento de 1971 

e as primeiras leis de zoneamento norte-americanas do início do século XX, baseadas na 

proteção à propriedade privada, saúde e bem-estar. Na verdade, o zoneamento dos Estados 

Unidos não se constituiu como um modelo, mas, se assemelha a um verdadeiro mosaico de 

pequenas localizações, efetuadas a partir dos acordos entre grupos políticos e grupos 

econômicos. Assim sendo, a Lei de Zoneamento de 1971 adotou “o zoneamento chamado 

funcional, onde as zonas residenciais, comerciais, industriais e áreas de recreação, são ligadas 

umas às outras, sem que o tecido urbano total tivesse sido pensado em função da vida coletiva” 

(CHUSTER, 2010, p. 65). 

Embora as diferentes zonas ligadas entre si tenham sido fruto do Plano SERETE, o 

zoneamento acabou sendo aprovado com antecedência através Lei de Zoneamento de 1971. A 
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Lei de Zoneamento de 1971, por um lado, definiu a localização das zonas industriais junto à 

Via Dutra e próximas das indústrias existentes, visando garantir um estoque de espaços 

disponíveis para novos estabelecimentos industriais, por outro lado, permitiu a diversificação 

de atividades - nas ZpI – Zonas de Predominância Industrial; habitação, comércio e 

apartamentos – nas ZI – Zonas Industriais; comércio e serviços. Nessas grandes áreas se 

constituíram os novos bairros operários da cidade para a classe média e baixa (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 1969a, CHUSTER, 2010). 

Deste modo, o Plano SERETE e a Lei de Zoneamento de 1971 destinaram, nas zonas 

industriais, grandes extensões territoriais para a construção de conjuntos habitacionais. Nos 

anos subsequentes, os conjuntos horizontais para as camadas médias e baixas predominaram 

nas grandes glebas desocupadas, representando a maior concentração da força de trabalho da 

cidade (CHUSTER, 2010).  

Chuster (2010) apresenta alguns dados relacionados aos perímetros das zonas de uso, 

delimitados antes da promulgação do Plano SERETE, através do Decreto N° 1.412/71. No 

decreto identificamos algumas discrepâncias entre as zonas propostas, mais especificamente, a 

ZpI com cerca de 30,78%, seguida da ZI com 28,27%, concentravam a maior parte do território 

da cidade. No entanto, na ZpH - Zona de predominância Habitacional, onde se permitia não 

apenas residências individuais, mas estabelecimentos comerciais, escritórios, consultórios e 

escolas, tinham percentuais menores se comparados às zonas industriais. Era dividida, entre 

ZpHA e ZpHB – a ZpHA com 7,55% percentual de área – e a ZpHB com 19,67% de área. A 

ZpHA abrangia alguns bairros das classes de alta renda, como Jardim Esplanada e Vila Santa 

Rita, e demais áreas desocupadas, enquanto a ZpHB abrangia setores habitados por classes 

médias e baixas. Assim sendo, a diferenciação entre ZpHA e ZpHB foi estratégica para proteger 

as áreas privilegiadas que seriam ocupadas no futuro pelas classes mais abastadas.  

Na verdade, o Plano SERETE e a Lei de Zoneamento de 1971 legitimaram a segregação 

das classes de alta renda na região sudoeste da cidade, bem como instrumentalizou o 

ordenamento territorial do município em torno da indústria (CHUSTER, 2010). Na década de 

1960 os primeiros apartamentos começaram a ser construídos nas áreas ocupadas pelas classes 

abastadas, inclusive, nas avenidas que margeiam o Banhado. Embora ínfima, a violência urbana 

começava a se apresentar na área central, fator que contribuiu para o aumento dos 

deslocamentos das famílias mais abastadas que viviam no centro. Gradativamente, o setor 

sudoeste passava a ser habitado pelas classes de alta renda, primeiro na Vila Adyanna, seguindo 

até o Jardim Esplanada e o recém-criado Jardim Apolo. Na década de 1970, os primeiros 
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condomínios fechados acompanhavam a expansão destas classes até os limites do Córrego 

Vidoca (FERNANDES, 2010). 

Villaça (2001) defendeu a premissa de que as metrópoles brasileiras apresentam traços 

comuns de organização intraurbana, pois são fruto da mesma formação histórica e social. O 

autor verificou nas principais metrópoles brasileiras que as classes de alta renda exercem o 

controle do espaço através da dominação das áreas com melhores atrativos naturais e de maiores 

investimentos pelo capital. A organização por setores de círculo domina o espaço intraurbano. 

Os setores de círculo se caracterizam como segregação em um único setor da cidade, 

diferentemente, da segregação em círculos concêntricos, onde há uma disposição de bairros de 

classe média e alta no entorno do centro principal. O controle do espaço intraurbano através 

dos setores de círculo, por um lado, valoriza o centro principal, por outro lado, despreza os 

subcentros de comércio das classes média e baixa. 

A princípio, a expansão para sudoeste teve um começo tímido em São José dos Campos, 

na verdade, os bairros-jardins eram bem próximos do centro principal, representando uma 

espécie de centro expandido. Nas décadas de 1960 e 1970, a expansão atingiu estágios mais 

avançados, conforme aumentou o distanciamento desses bairros para com o centro principal.  

O Plano SERETE continha uma agenda com estratégias para acompanhar a expansão 

urbana que estava ocorrendo, resumida em três etapas. A primeira etapa, a partir de 1972, 

caracterizava-se pela expansão pela Rodovia Presidente Dutra, na porção sudoeste (SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 1971).  

No Mapa de Expansão até 1973 (Figura 15), observamos a expansão urbana idealizada, 

sem pretender adentrar nos detalhes, mas, observar além das aparências, a partir da relação entre 

o centro principal e os bairros. Ora, a área de expansão do centro foi tipificada com linhas 

horizontais, de modo que o mapa indicou a Vila Adyanna como área de expansão do centro. 

Nas áreas em xadrez estão as zonas industriais (ZpI e ZI), indicando o adensamento industrial 

proposto ao longo da Via Dutra, ao mesmo tempo, próximo ao centro. As linhas pontilhadas 

representam as vias propostas. A Avenida Fundo do Vale foi destacada com uma coloração 

mais acentuada. As setas indicam as direções do adensamento, ambas sobrepostas em áreas 

delimitadas com a cor cinza, referente aos conjuntos habitacionais propostos. 
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Figura 15. Mapa de Expansão até 1973. 

 

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1969b). 
 

 

Assim sendo, a via indicada com a coloração mais acentuada nos aponta duas 

funcionalidades: primeiro; na porção leste, induziria o adensamento das classes médias e baixas, 

segundo; na área do centro expandido, facilitaria o acesso das classes abastadas aos seus bairros. 

Ademais, podemos observar nas demais linhas pontilhadas algumas vias projetadas no Plano 

CEPEU, como o conjunto de avenidas na borda do Banhado, e outro os bairros da classe de alta 

renda em direção à porção oeste, com acesso proposto à Via Dutra. A Avenida Fundo do Vale, 

antiga Avenida Lava-pés, está presente no mapa, margeada por áreas verdes, indicadas na cor 

amarela, numa clara inspiração no projeto de avenidas-parque do Plano CEPEU. No Plano 

SERETE o que conhecemos na contemporaneidade como Anel Viário ainda não havia sido 

desenvolvido, mas, as ideias que propiciaram sua formulação posterior estavam presentes, 

ainda de forma embrionária noutra via, chamada Via de Integração (V1) (grande linha 

pontilhada), concebida como a espinha dorsal, pois sustentaria todo o sistema viário ao 

viabilizar os fluxos de veículos para todas as regiões da cidade.  

Na segunda etapa, indicada no Mapa da Política de Implantação de 1973 a 1980 (Figura 

16), a expansão se dá em sentido leste, sudoeste e sul, com a expansão de conjuntos 

habitacionais na região leste, próximos às indústrias pesadas (cor cinza). No sentido sudoeste 
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planejou-se a construção de conjuntos habitacionais (cor cinza) próximos entre bairros-jardins 

e aos vazios urbanos. Nas regiões leste e sul; reservas de áreas verdes (amarelo pontilhado) 

foram dispostas próximo aos bairros populosos. A V1 está presente no mapa, com suas duas 

extremidades à serem construídas (linha pontilhada). A Concha do Banhado está delimitada 

como Zona Especial (linhas verticalizadas com espaços na cor preto e branco), com exceção do 

centro da concha. Uma via à construir (linha pontilhada) incorpora o projeto original do Plano 

CEPEU de interligação entre a Estrada de Caraguatatuba (SP-99) e a Estrada de Campos do 

Jordão (SP-50), por meio da travessia pela planície do Banhado. No sentido sudoeste foi 

pensado como uma continuidade do centro principal, com áreas de expansão do centro (linhas 

horizontais na cor preto e branco), áreas de adensamento do centro (linhas verticalizadas com 

pouco espaço na cor preto e branco) e áreas especiais do centro (cor preta).   
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Figura 16. Mapa da Política de Implantação de 1973 a 1980. 

 
Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1969c). 

 

 

A proximidade das zonas habitacionais e zonas industriais, ao longo do eixo da Dutra, 

nos fornece informações sobre o perfil dos bairros que vieram se instalar nessas áreas, como 

apontado por Chuster (2010), predominantemente de classe média e baixa, verdadeiro exército 

industrial da “cidade que possui um anel viário”. Na verdade, o que é menos aparente no mapa 

são as distâncias, entre as zonas habitacionais previstas e o centro principal. Enquanto os bairros 

projetados para a região sul e leste estariam distantes do centro principal, outros bairros, como 

Vila Adyanna e os bairros-jardins, possuíam os melhores acessos e as melhores localizações 

com relação ao centro. 

Como apontado por Villaça (2001), a segregação por classe domina a estruturação do 

espaço intraurbano. Para o autor, a concentração significativa de indivíduos de uma 

determinada classe numa região específica determina o que chamamos de setores de círculo. 

Aparentemente, o rompimento com o centro era precedido pela construção de sistemas viários 

radiais, cuja linearidade do traçado promoveu o surgimento de grandes áreas comerciais.  

Em síntese; a segregação do espaço intraurbano é tendência histórica de longo prazo. 

De início, quase sempre marcada pela proximidade ao centro, combinada com os atrativos do 

sítio natural (VILLAÇA, 2001). Ainda na segunda etapa previa-se a expansão para o Sul, 
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acompanhando a Dutra e o terreno da Kanebo, até os limites com o município de Jacareí (SÃO 

JOSÉ DOS CAMPOS, 1971). No Mapa de Expansão a partir de 1980 (Figura 17) se observa a 

distribuição das zonas industriais ao longo do eixo da Via Dutra, na porção leste junto as 

indústrias de base (ZI), na porção oeste junto as indústrias de baixa e média intensidade (ZpI). 

A maior parte das zonas habitacionais estava projetada para a região sul, e outra menor na região 

leste, ambas muito próximas às zonas industriais (representadas na cor cinza)
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Figura 17. Mapa de expansão urbana a partir de 1980. 

 
Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1969d).  
 

Na terceira etapa, a partir de 1990, havia duas alternativas de expansão urbana: 1) 

expansão para o setor sudoeste, entre a planície que envolve os terrenos da RFFSA e a várzea 

do Rio Paraíba do Sul; 2) expansão para o setor leste, até as imediações da região do Jardim 

Allah (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1971), onde existia um conjunto de 17 loteamentos 

irregulares que foram desapropriadas pela gestão Sobral para construção da REVAP – Refinaria 

Henrique Lage, da Petrobrás, em 1974 (AMARAL, 2008). 

Para atingir os estágios de expansão urbana propostos, o Plano SERETE justificava a 

necessidade de superar as barreiras físicas da cidade para garantir a expansão urbana, que 

podem ser resumidos em três obstáculos principais: a) as áreas de fundo de vale; b) as linhas de 

transmissão da Light e; c) a estrada de ferro e a Via Dutra (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1971).  

Assim sendo, planejou-se a domesticação do relevo através do sistema viário. O Plano 

SERETE preservou a ideia das avenidas de fundo de vale do Plano CEPEU, inclusive, o trecho 

proposto para construir a Avenida Lava-pés, onde estava a Linha Velha. A hierarquia viária foi 

estabelecida da seguinte forma (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1971):  

1) Rodovia Presidente Dutra;  

2) Via de Integração (V1);  
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3) Vias de Acesso (V2);  

4) Avenidas Paralelas (V3); 

5) Avenidas Perpendiculares (V4); 

6) ruas; 

Como dito, na “cidade que possui um anel viário” a chamada Via Integração (V1) 

sustentava todo o sistema radial-concêntrico, entretanto, em dimensões muito maiores se 

comparado às avenidas-parque do Plano CEPEU. A V1, segundo o Plano SERETE (1971): 

 

Foi concebida como uma espinha dorsal destinada a dar unidade a todo urbano e para 

conduzir e induzir a ocupação do solo. Além desses objetivos básicos, houve 

preocupação em completar as interrupções da trama, a fim de fornecer um apoio 

estrutural ao adensamento desejado (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1971, p. 33).   

      
O Plano SERETE denominou a V1 como “espinha dorsal”, numa analogia organicista 

da cidade, no qual a via seria semelhante à coluna vertebral de um corpo, ou seja, a cidade. 

Ademais, o Plano SERETE explicita o papel atribuído à V1: “espinha dorsal da cidade, 

carreando no futuro grande parte das viagens diametrais entre os bairros e os sistemas de vida 

que levam ao centro” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1971, p. 34). Na figura 18 o mapa do sistema 

viário proposto. 
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Figura 18. Mapa do Sistema de Transportes Urbano. 

 
Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1969e).   

 
O Plano SERETE definiu uma agenda com estratégias para a expansão do sistema 

viário, podendo ser comparada com o mapa acima. A curto prazo; planejou-se a expansão da 

V1, da zona central até à Vila Industrial (na área da Linha Velha). A médio prazo; “via estendida 

para o Sul, ao lado do Centro Cívico e ultrapassando para baixo a Via Dutra, constituindo-se o 

eixo central para a expansão para o setor Kanebo até Jacareí (Estrada Velha)” (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 1971, p. 37). A longo prazo; havia duas hipóteses de construção de vias no setor 

leste, uma margeando a estrada de ferro, outra em direção ao Jardim Allah.  

No geral, o sistema viário do Plano SERETE projetava não só uma maior integração 

entre o sistema viário local e regional, mas, conduziria ao adensamento das áreas próximas às 

vias. Ademais, as vias estão dispostas radialmente em relação ao centro. Além da expansão para 

o sul, através do conjunto de vias ultrapassando a Via Dutra, na verdade, se observa no mapa 

dois projetos ambiciosos, primeiro; a Avenida Fundo do Vale, via de acesso responsável por 

interligar as regiões sudoeste, norte e sul, sem a necessidade de acesso ao centro. Entretanto, a 

mesma formava o primeiro desenho do anel viário, a partir da ligação das avenidas da borda 

com Banhado com a Avenida Fundo de Vale.  

Segundo, o Plano SERETE projetou o traçado da Via de Integração em posição 

perpendicular à Via Dutra, e paralela a ela (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1971). Ora, a V1foi 
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projetada de forma integrada com todas as vias de acesso, tanto a norte a sul, de leste a oeste. 

A V1iniciar-se-ia na Avenida Anchieta margeando a borda do Banhado, até encontrar a 

Avenida Fundo de Vale, seguindo pela porção leste, até o Jardim Allah e adjacências. Não por 

acaso, foi nomeada como “espinha dorsal”.  

Na década de 1970, a região do Jardim Allah e adjacências compreendia um conjunto 

de 17 loteamentos irregulares. Durante a gestão Sobral, a região do Jardim Allah foi objeto de 

desapropriação para implantação da Refinaria Henrique Lage (REVAP), da Petrobrás. Com a 

instalação da refinaria, a alternativa de expansão urbana para este setor terminou sendo 

inviabilizada. Diante disto, optou-se pela alternativa de ampliação da avenida que margeava a 

estrada de ferro, interligando o centro à Vila Industrial. A alternativa de expansão urbana pela 

planície do Banhado também foi inviabilizada, devido às condições impróprias dos solos 

úmidos de várzea (CHUSTER, 2010).   

 A justificativa do Plano SERETE para a criação de novos acessos entre os bairros 

pautava-se no descongestionamento da Rodovia Dutra, sobrecarregada com o tráfego 

intraurbano e regional (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1971). Como aponta Villaça (2001), 

teoricamente as rodovias não foram construídas para oferecer transporte intraurbano, mas, na 

prática, acabam cumprindo essa função importante para os deslocamentos intraurbanos e  

atraindo maior expansão urbana em seu percurso. 

Ora, embora no discurso técnico do plano a construção de avenidas tenha sido 

justificada parra atender demandas imediatas, na verdade, as vias regionais não têm sua 

importância diminuída com as novas vias. Não por acaso, o Plano SERETE coloca a Via Dutra 

no topo da hierarquia viária, seguida da Via de Integração. As vias regionais e intraurbanas 

devem ser compreendidas a partir da lógica da estruturação do espaço intraurbano. De acordo 

com Villaça (2001) a acessibilidade é mais vital para a produção de localizações do que a 

disponibilidade de infraestrutura. Enquanto produto do trabalho humano, as localizações 

especificam o espaço intraurbano. Nada mais são do que relações entre um determinado ponto 

do território com todos os demais.  

Assim sendo, uma casa no Banhado, ou, no Jardim Esplanada, possui uma rede relações 

com todas as demais localizações, intraurbanas e regionais. As vias regionais nunca perdem sua 

importância, pois a estruturação do espaço intraurbano conduz, inevitavelmente, à produção de 

novas localizações através da expansão urbana. Entretanto, a mediação entre os diferentes 

pontos do espaço, tanto no Banhado, como no Jardim Esplanada, nunca é igualitária. Pelo 

contrário, segundo Villaça (2001), o espaço intraurbano se processa sob o domínio das forças 
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que representam os interesses de consumo. A apropriação diferenciada dos frutos das vantagens 

do espaço urbano inclui a otimização dos gastos de tempo despendido nos deslocamentos. 

Através de seu poder de pressão sobre o Estado, bem como sobre o mercado imobiliário, as 

classes de alta renda produzem para si o espaço que otimiza o tempo de seus deslocamentos 

com relação ao centro. Quanto mais as classes de alta renda deslocam o centro para o seu setor, 

tornam piores as condições de deslocamento das classes populares. 

Ora, quando as classes de alta renda criam para si os melhores sistemas radiais de acesso 

ao centro, tornam as áreas centrais extremamente valorizadas. Assim como havia sido proposto 

por Prestes Maia e Ulhôa Cintra, no Plano de Avenidas de São Paulo, o Perímetro de Irradiação 

cumpria uma função integradora com relação ao centro e as zonas de expansão, outrora 

separadas pelo relevo acidentado. O centro da cidade era o ponto de partida do Perímetro de 

Irradiação, de modo que este sistema de rings deveria cumprir a função de ampliar o centro 

principal, integrando o centro principal aos setores segregados e seus subcentros (MAIA, 1930). 

Villaça (2001) observa que o planejamento rodoviarista de São Paulo, conduzido por Prestes 

Maia, precedeu a ocupação do quadrante sudoeste pelas camadas de alta renda.   

O abandono do centro pelas classes de alta renda é um processo histórico. Segundo 

Bidou-Zachariasen (2006), os centros tradicionais das cidades ocidentais eram comumente 

classificados na linguagem coloquial por centro da cidade, supostamente de todos, pois 

congregava a sede dos três poderes, os comércios, o lazer e as moradias das elites urbanas. Com 

o deslocamento das elites, até mesmo das prefeituras, as camadas populares passaram a ocupar 

o espaço central, transformando a dinâmica produtiva através do mercado informal, ou, 

especializado, muitas vezes de importância regional.   

Iniciado no pós-guerra, o deslocamento das classes de alta renda de São José dos 

Campos foi precedido pelo planejamento dos primeiros sistemas de vias radiais, expressados 

no Plano CEPEU e no Plano SERETE. Ademais, o centro principal da cidade passou a ser 

objeto de projetos de requalificação urbana (gentrificação), no Plano CEPEU. Os projetos do 

CEPEU acompanhavam o processo corrente de expansão do centro para o setor sudoeste de 

São José dos Campos, para onde as classes de alta renda deslocavam-se gradativamente. Até 

mesmo a administração municipal foi objeto de um projeto de deslocamento para outra área no 

Plano SERETE (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1971).   

Ora, nas décadas de 1960 e 1970, Londres e Nova York vivenciaram um processo de 

gentrificação acelerada de seus bairros centrais. Moradias populares foram removidas para dar 

lugar a novos sistemas de avenidas, atraindo populações de renda alta e média (BIDOU-
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ZACHARIASEN, 2006). Nesse contexto, o Plano SERETE, assim como o Plano CEPEU, 

incluiu uma proposta de requalificação da área central de São José dos Campos, com mensagens 

agrupadas, no presente estudo na categoria novo centro. A categoria Novo Centro dialoga 

estreitamente com a unidade visão de cidade pretendida, no qual podemos destacar trechos 

significativos do texto, como: “polo de atração”, atribuído ao papel da cidade como polo 

regional do Vale do Paraíba (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1971). Outrora, o centro principal foi 

classificado pelo CEPEU como “supra-municipal”, indicativo de que atribuísse ao centro 

importância regional. Deste modo, as localizações do centro são disputadas, devido às relações 

que estabelecem com os demais pontos do espaço intraurbano e regional.  

Ora, o Banhado se apresenta neste “novo centro” como uma das localizações mais 

privilegiadas, devido à “melhor possibilidade de fruição da paisagem urbana de São José dos 

Campos. Dele domina-se todo o perfil da cidade” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1971, p. 49). O 

Plano SERETE propõe parques com recreação fundamentados nos eixos: “habitar, educar-se, 

ir ao trabalho, abastecer-se e recrear-se” (p. 47). Embora os avanços do Plano SERETE tenham 

sido desenvolvidos a partir dos estudos do CEPEU, a doutrina orientadora do plano, a Carta de 

Atenas, se contrapunha aos princípios andinos defendidos pelo CEPEU. Para além dos aspectos 

contemplativos, o Banhado foi visto pela primeira vez de forma funcional e recreativa.  

O Plano SERETE concebeu o Banhado como parque da cidade, cujos atributos 

permitem enquadrá-lo como localização privilegiada no novo centro e de alcance regional. 

Segundo o Plano SERETE: “Pelas condições privilegiadas do ponto de vista paisagístico, 

devido à sua localização, não somente na cidade, mas na região, o Banhado, tem condições de 

parque regional” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1971, p. 57). Na proposta do Parque da Cidade 

a viabilidade técnica aliava os aspectos estéticos e funcionais da paisagem. No geral, a proposta 

era ambiciosa, propondo um parque com equipamentos diversificados, como: viveiros, jardins, 

gramados, playgrounds, quadras, piscinas, campos de futebol, bares, restaurantes, zoológico, e 

outros, completados por um lago artificial (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1971).  

Percebe-se que o Parque da Cidade representava uma proposta preliminar de expansão 

pela várzea do Banhado. O SERETE possui uma grande dívida para com o Plano CEPEU, 

embora, não faça referência ao plano anterior. A comparação evidencia distinções estruturais. 

Enquanto o Plano SERETE propôs um zoneamento funcional, onde as zonas habitacionais 

estavam separadas das zonas de recreação, no Plano CEPEU não havia distinção entre o habitar 

e o recrear-se, pois as unidades de vizinhança, concebidas a partir dos conceitos de cidade-

jardim, unificavam as duas instâncias. Com relação ao Banhado, enquanto o Plano CEPEU 
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tratou apenas da questão estética e contemplativa da paisagem, o Plano SERETE incluiu os 

aspectos funcionais, ao propor a transformação da área num parque de dimensões regionais. 

Veremos na próxima seção uma atualização Plano SERETE através do projeto do Parque 

Regional do Banhado.  

 

3.2.8 Representação do Espaço: O Banhado é concebido como uma Disneylândia Tropical 

 

O Plano SERETE instituiu diretrizes para o planejamento urbano e regional num prazo 

de 30 anos. Sendo assim, a execução dos projetos dependeria, necessariamente, da viabilidade 

técnica e econômica dos mesmos. No entanto, o Plano SERETE foi desenvolvido num 

momento econômico extremamente favorável, embalado com o lançamento do I PND e, 

respaldado politicamente pelos militares. Assim sendo, Sobral teve legitimidade para instituir 

as diretrizes do Plano SERETE através de medidas autoritárias, visando transformar a cidade 

num polo tecnológico. Ao assumir o executivo, inseriu uma linguagem empresarial na 

prefeitura, fundamentada no planejamento e organização. No seu dizer: “esta prefeitura agora 

é uma empresa” (AMARAL, 2008, p. 136).  

A gestão Sobral se caracteriza por ter iniciado o boom do desenvolvimento industrial e 

imobiliário da cidade. A partir de 1970, houve incentivos para a ampliação das multinacionais 

existentes, bem como para instalação de novas multinacionais e indústrias estatais. Logo no ano 

de 1970, a expansão imobiliária foi incentivada pela nova gestão, visando superar os limites do 

núcleo urbanizado. Assim sendo, houveram investimentos em pavimentação, drenagem e 

construção de galerias de águas pluviais, em diversos bairros da cidade. Tais investimentos 

provinham de recursos do Governo Federal, através do programa Comunidade Urbana para a 

Recuperação Acelerada (CURA), no qual a gestão Sobral direcionou recursos para projetos de 

infraestrutura nos vazios urbanos (AMARAL, 2008). 

Para impulsionar a conexão do centro aos bairros periféricos, Sobral deu continuidade 

às obras de abertura dos acessos, iniciada na gestão Marcondes Pereira, no âmbito do Plano 

CEPEU. Deste modo, Sobral finalizou a ligação entre a Rua Luiz Jacinto e as avenidas Madre 

Teresa, São José e Sebastião Gualberto. Todavia, para completar o primeiro traçado do anel 

viário faltava construir a Avenida Fundo do Vale. Assim sendo, no início de 1973, a prefeitura 

declarou de utilidade pública para a urbanização da área do Córrego do Lava-pés, legitimando 

juridicamente a desocupação da Linha Velha. Por conseguinte, o Córrego do Lava-pés foi 

canalizado, as famílias que viviam às suas margens foram removidas para dar lugar à nova 
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avenida, nomeada por Sobral como Avenida Presidente Médici. As famílias restantes ocuparam 

as áreas mais altas do vale. Diante da resistência, a prefeitura resolveu ocultar as famílias 

restantes construindo um grande muro, que ficou popularmente conhecido por “muro da 

vergonha” (AMARAL, 2008, p. 140). 

Como dito anteriormente, a expansão urbana foi acompanhada pela especulação 

imobiliária, fomentado o crescimento horizontal da cidade. Não por acaso, bairros inteiros 

foram construídos para atender a demanda da classe média alta. Na região leste, a norte-

americana Ibec Housing, do Rockefeller Group, adquiriu uma grande área, próxima a REVAP, 

para a construção do empreendimento de classe média, denominado: Cidade Vista Verde 

(LESSA, 2001). No setor sudoeste, o grupo japonês Sumitomo Corporation adquiriu diversas 

glebas, entre os Rios Jaguari e Paraíba do Sul, para o lançamento de empreendimentos para a 

classe de alta renda. Os investimentos imobiliários no setor sudoeste tomaram a administração 

Sobral de euforia, com estimativas para abrir 30 mil pessoas. Não por acaso, o empreendimento 

foi popularizado como o advento de uma “Nova São José dos Campos” (CHUSTER, 2010, p. 

71; AGORA..., 1973a). Deste modo, o modelo de organização espacial direcionado para a 

industrialização permitiu que certas áreas fossem destinadas ao capital imobiliário, delineando 

o desenho urbano voltado para a conformação de áreas de inclusão e exclusão social. Como 

efeito, as regiões sul e leste se configurariam como áreas de segregação das classes de baixa 

renda (RESCHILIAN, 2010).  

No tocante à área central, a proposta de requalificação urbana do Plano SERETE incluiu 

o Banhado como localização privilegiada, maximizada com a construção de um parque da 

cidade com dimensões regionais. Outrora, a requalificação urbana do centro havia sido 

justificada no Plano CEPEU pela função catalizadora de investimentos que o centro principal 

desempenharia sobre a região.  

Embalados neste contexto, a prefeitura municipal celebrou contrato de prestação de 

serviços com o escritório Jorge Wilheim Arquitetos Associados Ltda. para elaboração do plano 

básico do Parque Regional do Banhado, no dia 16 de agosto de 1973. O contrato estipulava 

algumas intenções que, a partir dos estudos do escritório se conformariam no desenho do 

parque. De forma preliminar; havia intenção de urbanizar o Banhado, através de um 

zoneamento disciplinado e sistema viário interligado com a cidade. A construção de um grande 

lago caracterizava a segunda grande intenção, seguida de uma série de intenções de 

equipamentos públicos, visando transformar o Banhado num parque regional (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 1973a).  
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Identificamos o cronograma do Parque Regional do Banhado, escrito à mão, no verso 

do protocolo n° 01251, com assinatura do dia 30 de agosto de 1973. O cronograma dividia-se 

em cinco etapas (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1973a):  

- 1° Etapa; 19 de setembro de 1973 - soluções alternativas. 

- 2° Etapa; 24 de outubro de 1973 - relatório do andamento. 

- 3° Etapa; 23 de dezembro de 1973 – anteprojeto. 

- 4° Etapa, 2 de janeiro de 1974 - relatório final e estudo de viabilidade. 

- 5° Etapa, 22 de fevereiro de 1974 - recebimento dos serviços. 

O projeto do Parque Regional do Banhado13 foi levado a cabo pela coordenação do 

Escritório Jorge Wilheim Arquitetos Associados Ltda.; responsáveis pelos aspectos 

urbanísticos, e subcontratados; o Escritório Rosa Grena Kliass, Paisagismo, Planejamento e 

Projetos Ltda., responsável pelos aspectos paisagísticos, e, o Escritório Técnico Willian F. 

Gamer Engenharia Sanitária Ltda., responsável pelos lagos artificiais (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 1974a).  

No contrato de prestação de serviços, a contratada, ou seja, o Escritório Jorge Wilheim, 

estaria obrigado o cumprir com a elaboração dos estudos urbanísticos, paisagísticos e sanitários 

do Parque Regional do Banhado, exigidos pela contratante, a prefeitura municipal. A 

administração Sobral disponibilizou ao Escritório Jorge Wilheim estudos cartográficos da área 

do Banhado, avaliada na ocasião com 350 hectares (equivalente a três milhões e quinhentos mil 

metros), entre os trilhos da Rede Ferroviária Federal (RFFSA) e o Rio Paraíba do Sul. Com 

base na cartografia realizada durante voo em dezembro de 1972, a prefeitura municipal exigia 

da contratada a entrega de todos os estudos solicitados. O orçamento do plano estava estimado 

em Cr$ 247.000,00 (duzentos e quarenta e sete mil cruzeiros) parcelados em cinco parcelas de 

Cr$ 49.400,00 (quarenta e nove mil e quatrocentos cruzeiros) (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 

1973a). 

Durante as etapas do projeto do parque regional uma comissão da prefeitura municipal 

foi designada para analisar os trabalhos. Considerações, críticas e sugestões eram colocadas por 

escrito no termo de aceitação no início de cada etapa (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1973a). O 

projeto do parque foi motivado por um estudo realizado pela Secretaria de Cultura, Esportes e 

Turismo do Estado de São Paulo, que definiu o potencial turístico de São José dos Campos para 

                                                 
13 Parque Regional do Banhado. Equipe técnica: Jorge Wilheim, Cláudio Luis Buarque de Gusmão, Volker R. 

Link, Csaba Deak, Lea Vitória Lefebvre, Edson Ueda, Zorilda Roque de Campos. Consultores: Rosa Grena Kliass 

(paisagismo), Maria Madalena Ré (paisagismo), Willian F. Gamer (engenharia sanitária) (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 1973a; JORGE WILHEIM…, 2014).  
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27.179 turistas, em 1973. Diante dos índices favoráveis, os técnicos almejaram conceber um 

parque de proporções capazes de receber turistas da região do Vale do Paraíba e Grande São 

Paulo (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1974a). De acordo com o projeto: “justifica-se a 

implantação no Município de um Parque de alcance regional, pela polarização que a cidade 

exerce sobre a região” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1974a, p. 2).  

No tocante aos técnicos envolvidos no projeto do parque regional, muitos haviam atuado 

no Plano SERETE, junto ao Escritório Jorge Wilheim. Para situar os técnicos ao projeto do 

parque regional, faz-se necessário contextualizar a trajetória destes profissionais, no qual 

destacamos Jorge Wilheim, Rosa Grena Kliass e William Gamér. Jorge Wilheim (1928-2014), 

nascido na cidade italiana de Trieste, migrou junto com a família para o Brasil quando tinha 12 

anos de idade. No país fez carreira no campo da arquitetura e urbanismo, tornando-se 

reconhecido mundialmente por diversos projetos bem sucedidos, muitos se tornaram cartões 

postais da cidade de São Paulo, como o Parque Anhembi (1967-1973) e projetos de 

revitalização do Pátio do Colégio (1975) e do Vale do Anhangabaú (1981-1991), este último 

junto com Rosa Kliass (JORGE WILHEIM, 2014).  

Com escritório de planejamento ativo desde 1953, o maior desafio surgiu no ano 

seguinte, quando Jorge Wilheim aceitou o desafio de projetar uma nova cidade, que ficou 

conhecida como Município de Angélica, na época pertencente ao Estado do Mato Grosso. 

Enquanto os aspectos urbanísticos foram conduzidos por Jorge Wilheim, Rosa Kliass cuidou 

dos aspectos paisagísticos do Plano Diretor de Angélica. Ao fim dos trabalhos, o escritório foi 

responsável pela primeira cidade projetada do Mato Grosso, estimada para 15 mil pessoas. Em 

1956 participou do concurso para o plano-piloto de Brasília, na mesma licitação que elegeu o 

projeto de Lucio Costa (1992-1998). Ao todo, o Escritório Jorge Wilheim executou mais de 

vinte planos diretores, junto com Rosa Kliass, incluindo São José dos Campos, Fortaleza, 

Campinas e Curitiba, esta última tornou-se uma marca do sucesso do escritório (JORGE 

WILHEIM, 2014; ARRUDA, 2004).  

No campo da administração pública fez carreira em diversos cargos que ocupou no 

Governo do Estado de São Paulo, como: Secretário de Economia e Planejamento (1975-1979), 

Secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo (1987-1990), Secretário de Planejamento 

da cidade de São Paulo (1983-1985/2001-2004). Foi o primeiro presidente da Empresa 

Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo (EMPLASA), entre 1991 a 1994, sendo 

responsável pela elaboração do 1° Plano Metropolitano da Macrometrópole Paulista. Sua 

atuação no planejamento do Governo do Estado de São Paulo lhe rendeu a criação de algumas 
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marcas, como a Fundação SEADE, a Empresa Metropolitana de Transporte Urbano (EMTU), 

a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) e a Fundação Florestal. Em 

reconhecimento por sua atuação, ocupou cargos no IAB e na ONU, neste último, se destacou 

como Secretário Geral Adjunto da ONU para a realização da Conferência Global sobre 

Assentamentos Humanos – Habitat 2, em Istambul/Turquia, no ano de 1996. Em 2010 foi 

agraciado com o prêmio Pensador de Cidades “Luiz Antônio Pompéia” (JORGE WILHEIM, 

2014).    

Por sua vez, Rosa Grena Kliass (1932-), arquiteta-paisagista, nascida na cidade de São 

Roque-SP, destacou-se por diversos projetos de paisagismo bem sucedidos no Estado de São 

Paulo, como os projetos de revitalização da Avenida Paulista (1973) e do Vale do Anhangabaú 

(1981), este último junto com Jorge Wilheim. A arquiteta-paisagista também assinou projetos 

de grande escala noutros estados, como o Parque do Forte, em Macapá-AP, o Mangal das 

Garças, em Belém-PA, e o Parque das Esculturas, em Salvador-BH. Rosa Kliass também foi à 

primeira mulher diretora do IAB-SP, em 1959, fundadora e presidente da Associação Brasileira 

de Arquitetos Paisagistas (ABAP), em 1976. Em reconhecimento por sua atuação no campo da 

arquitetura e urbanismo foi agraciada com diversos prêmios, incluindo o Prêmio Pensador de 

Cidades “Luiz Antônio Pompéia”, em 2014, e o prêmio Colar de Ouro do IAB, em 2019 

(ARRUDA, 2004; MORAES, 2018; CONSELHO DE ARQUITETURA..., 2019). 

Jorge Wilheim e Rosa Grena Kliass possuíam uma forte relação de amizade, nutrida 

desde a graduação em arquitetura, sendo formados pelo mesmo professor de urbanismo – 

Anhaia Mello. Iniciando a carreira como estagiária do Escritório Jorge Wilheim, Rosa Kliass 

teve oportunidade de aplicar conceitos de paisagismo em diversas cidades brasileiras. Entre as 

décadas de 1960 e 1970, Jorge Wilheim e Rosa Kliass colaboraram em diversos projetos 

urbanísticos para São José dos Campos, a partir da experiência do Plano SERETE (1969-1971). 

Além do Parque Regional do Banhado (1973-1974), ambos trabalharam no Planejamento 

Urbanístico e Paisagístico do Urbanova, em 1974 (COSTA, 2014; TVPUC..., 2014a, 2014b) - 

setor mais avançado da expansão para sudoeste da classe de alta renda. Não por acaso, o projeto 

do Parque Regional do Banhado desvela conceitos e ideias postas desde a década de 1950, por 

Jorge Wilheim e Rosa Kliass.  

Por fim, Willian Ferman Gamér, engenheiro civil formado na Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo, no ano de 1952, responsável pelo Escritório Técnico Willian F. 

Gamér, Engenharia Sanitária e Comércio Ltda, teve uma forte atuação no planejamento regional 

do Estado de São Paulo, através da criação do sistema de abastecimento de águas de diversas 
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cidades paulistas, como Cunha, Areias e Socorro, com destaque para a criação da galeria de 

águas pluviais, barragem e lago do Cavalinho-Branco, em Águas de Lindoia-SP (SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 1973a). 

Em resumo; o projeto do Parque Regional do Banhado viria transformar o cartão postal 

por meio de um conjunto de ações, concebidas pelo trio – Jorge Wilheim, Rosa Kliass e William 

Gamér. A partir da abordagem de Bourdieu (2007) pode-se compreender a posição que estes 

intelectuais ocupavam no contexto histórico, bem como sua posição no campo intelectual e sua 

relação com as classes dirigentes. Para o autor, a relação entre o campo do poder e o campo 

intelectual, “constitui a condição prévia de construção da trajetória social como sistema dos 

traços pertinentes de uma biografia individual ou de um grupo de biografias” (BOURDIEU, 

2007, p. 191).  

Assim sendo, a reconstrução da trajetória destes profissionais nos indica as fortes 

relações que ambos possuíam com seus campos intelectuais, bem como detinham na época 

grande prestígio para com o Governo Estadual e o Governo Federal. A relação entre o campo 

intelectual e o campo do poder define o que Bourdieu (2007) conceitua como mercado de bens 

simbólicos, correspondente a diferentes formas de relações que se estabelecem por meio de 

gratificações econômicas e simbólicas. 

No decorrer das etapas do projeto do parque regional, percebemos um amadurecimento 

das propostas do Plano SERETE, expressas num conjunto de projetos que visavam não apensas 

transformar a paisagem, mas, integrar o sistema viário do parque com o sistema viário da 

cidade. Assim sendo, retomamos as categorias anteriores, dentre: a cidade que possui um anel 

viário, a Cidade sem Favelas e Nova Cidade, pois se trata de projetos correlacionados, cujos 

atores possuem vínculos no campo de forças.  

No Quadro 5: Parque Regional do Banhado, percebemos uma integração de diferentes 

significados atribuídos ao Banhado e a cidade, como parte da mesma visão de cidade, além da 

inserção de novas categorias com novos significados, como: a cidade que tem o Parque do 

Banhado.  
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Quadro 5. Parque Regional do Banhado 

Tema Categoria Subcategoria Unidade de Registo Unidade de 

Contexto 

Parque 

Regional do 

Banhado 

A cidade que tem 

o Parque do 

Banhado 

Disney World 

Cabocla 

Traçado em anfiteatro Disney 

World 

Tropical 

Nova Cidade A cidade do interior 

que tem uma praia 

Impressão de um mar  

A cidade no interior 

que possui um 

monotrilho elevado. 

A possível utilização 

da encosta do 

Banhado, para a 

passagem do ramal 

principal do 

monotrilho, é 

perfeitamente 

admissível. 

 

A cidade do interior 

que possui um mar. 

  

Cidade sem 

Favelas 

 Evitar uma ocupação 

indesejável 

 

Aproveitadores do 

povo 

A cidade do possui 

um Anel Viário 

   

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1973a; 1973b; 1973c; 1973d; 1974a). Elaborado pelo autor.
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Quadro 6. Equipamentos do Parque Regional do Banhado 

1) Lagos artificiais 2) Parque de diversões 

3) Área reservada para circo 4) Praias artificiais 

5) Esportes náuticos 6) Áreas para piquenique 

7) Piscinas 8) Campos de futebol 

9) Quadras de bocha 10) Quadras de malha 

11) Play-ground 12) Vestiários 

13) Lanchonetes 14) Viveiro de plantas 

15) Jardins de plantas e animais aquáticos 16) Escola de jardinagem 

17) Centro artístico 18) Anfiteatro 

19) Restaurantes 20) Hotel 

21) Áreas para camping 22) Motel 

23) Hipismo 24) Área de exposições 

25) Rodeio e exposição de animais 26) Patinação 

27) Ciclovia 28) Zoológico 

29) Pesca esportiva 30) Clubes 

31)  Áreas preservadas  

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1973a; 1973b; 1973d; 1974a). Elaborado pelo autor. 

 

Deste conjunto de propostas para o “a cidade que tem o Parque do Banhado” destacamos 

uma subcategoria que sintetiza o projeto de transformação do cartão postal: Disney World 

Cabocla. A subcategoria Disney World Cabocla se insere na abordagem de Zukin (2000) sobre 

a paisagem pós-moderna, enquanto apropriação cultural como estratégia de maximização de 

valor. A transformação social da paisagem está fortemente vinculada aos processos de 

gentrificação, preliminarmente nas cidades europeias e estadunidenses. Nas cidades pós-

modernas a própria paisagem torna-se objeto de consumo visual, promovido pelo mercado 

imobiliário. A promoção de paisagens desejáveis ao consumidor depende, necessariamente, da 

fragmentação das antigas relações sociais urbanas e sua reintegração a partir da apropriação em 

torno do consumo.       

Em setembro de 1973, o Jornal Agora noticiava com grande euforia a parceria, entre a 

municipalidade e o Escritório Jorge Wilheim, cujo projeto prometia transformar completamente 

a paisagem, fazendo surgir um “novo Banhado” (AGORA..., 1973b, p. 9). O Jornal Agora havia 

noticiado à entrega do plano básico, no qual seria examinado por uma comissão municipal. 
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Com grande otimismo, a prefeitura almejava iniciar os trabalhos de terraplanagem no início de 

1974. O artigo realizava uma síntese das principais propostas de transformação da paisagem do 

Banhado, viabilizadas politicamente no relato do prefeito Sobral: “uma cidade que trabalha 

precisa descansar. À medida que a cidade cresce com o fruto de seu trabalho necessita de lazer. 

E o Banhado vai possibilitar a criação do maior parque de recreação do país” (p. 9). Na figura 

19, um recorte de jornal com a notícia de capa sobre o parque regional. 

 

Figura 19. Jornal Agora, 23 de setembro de 1973. 

 

Fonte: AGORA (1973b). 
 

Comumente, o conceito de paisagem tem sido compreendido a partir da noção pictórica. 

No entanto, para compreendermos a paisagem como transformação social, devemos ampliar 

seu significado e incluir uma avaliação cultural e social. Assim, a paisagem pode incluir 

fenômenos não apenas visuais, mas cognitivos e culturais, como a paisagem financeira, a 

paisagem histórica, ambas imbricadas no espaço, enquanto paisagem da cidade. Independente 

destes pontos de vista, a paisagem é uma ordem social imposta ao ambiente. A paisagem é 

socialmente construída em torno das instituições dominantes e ordenada por seu poder (ZUKIN, 

2000). 

Segundo Adorno e Horkheimer (1985), o pensamento científico é a produção de 

determinada ordem, a partir da derivação do conhecimento factual em princípios, não 

importando se estes representam interpretações dos cientistas com base na experimentação. 

Para Marcuse (1969) as formas de controle na sociedade contemporânea são essencialmente 
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tecnológicas, uma vez que a tecnologia tornou-se a própria personificação da Razão para o bem 

comum, enquanto toda forma de contestação parece irracional. Na abordagem de Foucault 

(2002), para compreender como formas de poder, deve-se conhecer técnicas e procedimentos, 

no qual o poder se modifica e atua nos níveis mais baixos da sociedade e a partir dos níveis 

mais baixos exerce a dominação. 

A partir da construção do sistema radial concêntrico, iniciado com o Plano CEPEU e, 

atualizado com o Plano SERETE, o Banhado, necessariamente, deixa de ser visto como 

paisagem pictórica, incluindo elementos não visuais relacionados às transformações sociais da 

paisagem, promovidas pelas instituições dominantes em um contexto politicamente autoritário, 

e, economicamente favorável. O Banhado torna-se paisagem de uma determinada ordem 

política e econômica, que sustenta a visão da “cidade que tem o Parque do Banhado”.  

A entrevista de Sobral ao Jornal Agora remete à ordem e disciplina do planejamento 

modernista, a ser aplicado na transformação social da paisagem do Banhado. Como aponta 

Maricato (2000) o planejamento urbano modernista/funcionalista, definidor de padrões 

holísticos de uso e ocupação do solo, foi aplicado, a exemplo da matriz europeia, a uma parte 

das cidades brasileiras. Nessas cidades partidas, padrões de primeiro mundo são replicados em 

áreas privilegiadas, contribuindo para uma modernização incompleta e excludente, enquanto a 

gigantesca ocupação ilegal do solo urbano tem ocupado papel marginal, ignorada na 

representação da cidade oficial, as populações excluídas da atividade planejadora trabalham e 

vivem em áreas da cidade que podem ser caracterizadas como a cidade ilegal, onde a expansão 

periférica ocorre, normalmente, sem ordem, nem planos, mas paradoxalmente, dentro da 

legalidade.  

Embora a gestão Sobral tenha o mérito de ter iniciado o boom imobiliário e industrial 

da cidade, ao mesmo tempo, intensificou a segregação sócio espacial em áreas de inclusão e 

exclusão social. Enquanto, as classes médias e de alta renda, através do Estado e o mercado 

imobiliário, aproximaram o centro na região de deslocamento, as classes de baixa renda 

possuem os piores e mais distantes acessos ao centro. A condição de cidade estância, 

primeiramente climática e hidromineral e, posteriormente, hidromineral, não significou apenas 

a perda da autonomia municipal sob a tutela do Estado, mas, a submissão da cidade à condição 

de laboratório do planejamento nacional-desenvolvimentista e desenvolvimentista-militar. 

A imprensa local, embora sob o crivo dos militares, constituiu-se como porta-voz do 

governo Sobral. Na edição do Jornal Agora, de 09 de dezembro de 1973, exaltou-se “os grandes 

investimentos industriais feitos em São José dos Campos que trouxeram um surto de 
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desenvolvimento” (AGORA..., 1973a, p. 3). A reportagem segue com grande entusiasmo 

anunciando a ampliação das indústrias existentes, como a Bundy, GM, Embraer, bem como a 

aquisição de grandes glebas por grupos econômicos estrangeiros para a construção de 

empreendimentos imobiliários. 

Todavia, a relação da gestão Sobral com os grupos estrangeiros não se limitou aos 

empreendimentos imobiliários, mas, transcendeu para o âmbito do planejamento regional. 

Ainda de acordo com o Jornal Agora, o governo Sobral havia acolhido uma manifestação de 

interesse do grupo Disney World em participar do Parque Regional do Banhado, através de um 

parque de diversões com a marca da empresa norte-americana (AGORA..., 1973b). Segundo 

Amaral (2008) três meses antes de seu falecimento, em 1997, Sobral concedeu uma entrevista 

à jornalista Iara Carvalho, publicada no Jornal Valeparaibano. Ao ser indagado sobre as 

políticas de lazer de sua época em comparação aos desafios da nova administração eleita, Sobral 

argumentava que a nova prefeitura poderia transformar a cidade em um centro de lazer com 

capacidade para abrigar turistas de outras regiões do país. Para Sobral: “Ainda cabe em São 

José a ideia do meu tempo de tornar o Banhado uma Disney World cabocla” (AMARAL, 2008, 

p. 159).  

Percebe-se que o contexto desenvolvimentista-militar havia produzido prognósticos 

extremamente positivos, talvez, até utópicos. Os convênios entre os entes federativos haviam 

sido viabilizados pela primeira vez, através Emenda Constitucional 1/69 e o artigo 30 da 

Constituição de 1967. A partir de 1970 a cooperação intermunicipal passou a ocorrer por meio 

de pactos e associações com personalidade jurídica de direito privado, com partícipes públicos 

(União, Estados e Municípios) (CRUZ; ARAÚJO; BATISTA, 2011). No Vale do Paraíba o 

CODIVAP assumiu o pioneirismo do planejamento regional. A proposta de um consórcio de 

municípios havia sido apontada pela primeira vez no Plano CEPEU (BOLOGNA, 2000), mas, 

tornou-se realidade no Regime Militar, através da articulação de Sobral com os prefeitos da 

região. Em outubro de 1970 criou-se o Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do 

Paraíba (CODIVAP), contando com a adesão de 35 municípios, com o objetivo de estabelecer 

diretrizes para o desenvolvimento regional (AMARAL, 2008). Pindamonhangaba-SP foi 

escolhida como cidade sede, enquanto o primeiro superintendente do consórcio foi selecionado 

a partir do caráter empresarial buscado para o CODIVAP. Assim, o engenheiro Paulo Egydio 

Martins (1928-), tornou-se o primeiro superintendente do CODIVAP, no qual teve como 

primeira medida a realização de um diagnóstico da região. Em 1971, foi entregue o trabalho: 
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Caracterização do Conhecimento do Vale do Paraíba, coordenado por Rosa Kliass, em 

colaboração com Jorge Wilheim (COSTA; 2008; 2014). 

Não por acaso, o projeto do Parque Regional do Banhado surge no contexto dos estudos 

do planejamento regional sobre o Vale do Paraíba. A partir do diagnóstico aprofundado 

buscava-se uma visão global da região, em cinco setores: ecológico, urbanístico, 

socioeconômico, sociocultural e institucional. No geral, o estudo do CODIVAP alertou para a 

escala de conurbação, indicando as tendências futuras e apontou soluções. Objetivava-se a 

utilização do estudo para servir de base para o planejamento regional de governos e empresas, 

através da Superintendência do Desenvolvimento do Vale do Paraíba (SUDEVAP), com a 

incumbência de executar as propostas no âmbito da industrialização, habitação e 

reflorestamento da paisagem (COSTA, 2007).  

A integração regional também foi buscada através dos sistemas de transportes. Sobral 

foi um dos idealizadores da implantação de um transporte rápido de massa como alternativa à 

Via Dutra, nomeado como: Aerotrem do Hemisfério Sul. Tratava-se de um monotrilho elevado 

perpendicular à Via Dutra, no trecho de São José dos Campos, com estimativas de expansão 

até a Grande São Paulo. Os custos do projeto eram absurdamente altos, com valores estimados 

em US$ 2,5 milhões por quilômetro quadrado. Para construir este sistema de transportes o 

governo Sobral analisava as propostas de empresas de planejamento internacionais: a norte-

americana Westinghouse e o consórcio germano-nipônico Alweg e Hitachi. Três grandes 

grupos financeiros manifestaram interesse na construção do monotrilho: União Comercial, Itaú-

América e Banco Real (COSTA, 2008; AGORA..., 1973a).       

Em pesquisa no arquivo municipal encontramos um documento denominado: 

Observações preliminares do Snr. K. Imamura acerca da implantação do monotrilho, referente 

à reunião do dia 5 de abril de 1973, ocorrida na empresa Tecon. Trata-se de um documento de 

duas páginas, composto por observações de um representante do grupo econômico 

internacional. No geral, o documento aponta que o projeto do monotrilho era inviável 

economicamente, devido ao volume baixo de passageiros. No entanto, poderia ser considerado 

no futuro, devido ao crescimento industrial da cidade. Para tanto, recomendava a implantação 

de uma linha sinuosa, buscando evitar os relevos acidentados, o traçado da RFFSA e a linha de 

transmissão da Light. O traçado do monotrilho deveria percorrer as zonas industriais e os 

bairros residenciais, bem como o centro principal e as áreas de recreação (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 1973i). 
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Apesar do interesse do CODIVAP e alguns grupos internacionais, o projeto do 

monotrilho não foi concretizado (COSTA, 2007). No entanto, observa-se a relação de projetos, 

do parque regional e o monotrilho, cujo trecho principal foi projetado para margear a Concha 

do Banhado, sob uma estrutura suspensa na encosta, com a estação principal na Avenida São 

José. De acordo com o projeto: “A possível utilização da encosta do Banhado, para a passagem 

do ramal principal do monotrilho, é perfeitamente admissível, podendo inclusive se caracterizar 

como uma das formas de acesso ao Parque Regional” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1973c, p. 

7).  

Sendo assim, integrava-se o monotrilho à paisagem transformada do Banhado, na qual 

podemos identificar na categoria: Nova Cidade. A “Nova Cidade” almejada pela gestão Sobral 

inclui, necessariamente, a transformação social da paisagem, através de signos privilegiados 

para representar a cidade, no qual podemos incluir: “a cidade do interior que tem o monotrilho 

elevado”. Durante as cinco etapas, observa-se na capa dos relatórios (Figura 20) uma fotografia 

do trem convencional contornando a falésia do Banhado, numa demonstração de que a ferrovia 

integrava os signos privilegiados para representar o Banhado e a cidade. 

 

Figura 20. Fotografia da capa do relatório do Parque Regional do Banhado. 

 

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1973d). 
 

Sobre o universo dos signos, Bakhtin (2006) havia refletido acerca do papel exercido 

pelos indivíduos ao criar signos para interpretar a realidade. Os signos estão encarnados no 
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mundo exterior, manifestando-se na matéria, nos sons, nas cores e no movimento. O signo 

sempre se apresenta como uma parte de determinado objeto. Na relação entre o signo e o objeto, 

a mente interpretadora traduz o significado do signo por outro signo. 

Historicamente, segundo Morelli e Santos (1996), preserva-se na área do Banhado muito 

mais os valores utópicos do que os valores próprios. É importante ressaltar que a noção de 

utopia, assim como ideologia, em Mannhein (1969), não se define necessariamente como 

falsidade, embora, os conceitos nos forneçam base para o ceticismo. Para o autor todas as 

classes e grupos sociais buscam compreender a realidade em seus atos e pensamentos, não 

sendo estranho afirmar que a noção de ideologia e utopia seja diferente para cada grupo. No 

entanto, a utopia se caracteriza por estar em incongruência com a realidade, ao orientar-se, 

basicamente, a partir de objetos inexistentes, constituindo um pensamento capaz de transformar 

ou conservar a ordem social.  

Ao resgatarmos as representações do espaço referentes ao Banhado, primeiro, na visão 

do naturalista europeu; segundo, na visão dos escritores da fase sanatorial, se percebe como a 

utopia se constituiu como elemento fundamental das representações, algumas vezes, a partir de 

elementos inexistentes, como “o mar em constante calmaria”, ou, reforçando os elementos 

existentes a partir de uma noção pictórica, como o pôr do sol, a Mantiqueira, as casinhas, e 

outros. Ao chegarmos ao planejamento funcionalista no período desenvolvimentista, a 

administração municipal, junto ao Escritório Jorge Wilheim, apresentaram uma proposta de 

transformação da paisagem, na qual os signos respondem à dinâmica industrial da cidade, 

dentre os quais, a Disney World Cabocla, a cidade que tem o Parque do Banhado e a cidade do 

interior que tem o monotrilho elevado.  

Podemos compreender este projeto de transformação social da paisagem a partir da 

noção de espaço abstrato, em Lefebvre (2006). O filósofo francês compreende o espaço abstrato 

a partir da expansão do sistema capitalista em escala planetária. De forma genérica, o espaço 

abstrato está presentificado nas vias expressas, nos centros de negócios, nos bancos e nas 

fábricas – destruindo e construindo paisagens. A linguagem contribui para tornar realidade o 

espaço abstrato, através dos signos. O espaço abstrato age como sujeito, na verdade, por um 

sujeito que se revela na figura do Estado. Essencialmente autoritário, o espaço abstrato destrói 

todas as diferenças para homogeneizar o espaço social.  

Com a pós-modernidade as paisagens apropriadas culturalmente são transformadas em 

arquétipos, visualmente desejáveis aos consumidores. Surgem duas formas contrastantes de 
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paisagem urbana - enobrecimento, para as cidades antigas – Disney World, para as cidades 

novas, objeto de projetos de desenvolvimento (ZUKIN, 2000).  

Considerando a tradição política de São José dos Campos como cidade-laboratório do 

planejamento estatal, o modelo de paisagem Disney World parece mais adequado aos projetos 

de transformação da paisagem, a partir da década de 1970. A paisagem Disney World se 

manifesta como prenúncio de uma Nova Cidade, na qual podemos incluir a subcategoria: a 

cidade do interior que tem um mar.  

Como dito anteriormente, os lagos artificiais foram projetados pelo Escritório Técnico 

William F. Gamer Ltda, da capital paulista. As medidas e proporções admitidas foram de 1,75 

metros de altura, 1,5 próximo ao canal de entrada, e, 2 metros, junto à saída. Após análise sobre 

o potencial dos rios e córregos da cidade, considerou-se o Ribeirão do Vidoca como a opção 

mais viável para a construção do canal para transpor as águas para os lagos do Parque Regional 

do Banhado. Os critérios para a escolha do Ribeirão do Vidoca basearam-se no volume de água 

durante as cheias, relativamente menores, não impedindo a construção de playgrounds e 

equipamentos de recreação na área do Banhado. Assim, o Ribeirão do Vidoca seria retificado, 

revestido com gabiões. Da mesma forma, as paredes do lago do Banhado seriam construídas 

com gabiões (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1974a). Observa-se na figura 21 o mapa do lago 

principal, junto à Concha do Banhado.  
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Figura 21. Mapa do lago principal do Parque Regional do Banhado. 

 
Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1973e). 

 

 

Na verdade, o Escritório William Gamér planejou criar dois lagos artificiais, o primeiro, 

na Concha do Banhado; o segundo, avançado no setor sudoeste da várzea. Assim, o Escritório 

Jorge Wilheim justificou a viabilidade da obra para transformar a paisagem: “A impressão de 

mar para quem olha o BANHADO a partir da cidade, foi a consideração principal da localização 

do lago proposto e a sua grande área permitirá além do uso intensivo de suas margens para 

atividades esportivas, a manutenção das amplas visuais, características do BANHADO” (SÃO 

JOSÉ DOS CAMPOS, 1973b, p. 13). Assim, os técnicos visavam potencializar os aspectos 

estéticos da paisagem a partir da apropriação funcional da paisagem, objeto de consumo visual.  

De acordo com o projeto, nas proximidades dos bairros-jardins “o segundo lago 

recomendado, embora fora da área do projeto, leva em consideração a topografia do local e as 

vantagens da presença de um lago para a preservação paisagística da área” (p. 13). Ainda 

segundo o projeto, os equipamentos de recreação deveriam ser dispostos no espaço, buscando 

evitar deteriorar as características paisagísticas dominantes, ou seja, “a impressão de um mar” 

e o “traçado em anfiteatro” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1973b):  
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O sítio urbano de São José dos Campos, que se desenvolve no topo tabular à direita 

do Rio Paraíba, cai abruptamente sobre a várzea, dando pelo seu traçado em anfiteatro, 

a impressão de um mar. A preservação desta característica será considerada na 

proposta de ocupação da área, da mesma maneira que a possibilidade de fruição da 

paisagem urbana de São José dos Campos, pelo domínio do perfil da cidade 

(horizonte), a partir do BANHADO (ídem, 1973b, p. 10).   

 

No geral, os técnicos selecionaram três elementos paisagísticos principais para 

descrever o Banhado: a) o Rio Paraíba; b) o traçado da variante da RFFSA; c) e a impressão do 

mar. As obras e construções dispostas no parque regional deveriam ampliar o potencial 

paisagístico desses elementos. Na porção norte do Banhado surge à primeira menção às praias 

artificiais, segundo o projeto: “As grandes massas verdes dos bosques acompanham as 

superfícies de água, garantindo áreas sombreadas próximas às praias, envolvendo as atividades 

do Parque e isolando as indústrias existentes ao norte da área” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 

1973b, p. 11). Agrupamos essa mensagem na subcategoria: “a cidade do interior que tem uma 

praia”, em constante diálogo com a Nova Cidade almejada. 

Os equipamentos de recreação da “cidade que tem o Parque do Banhado” distribuíam-

se junto aos três elementos paisagísticos: o rio, a ferrovia e a várzea. Nas margens do rio haveria 

percursos para pedestres e trilhas para cavalos. No centro da Concha do Banhado um lago 

preencheria toda área de várzea, integrado por duas praias artificiais e pontos de ancoragem 

para barcos. A cobertura vegetal dividia-se em bosques, jardins e gramados. Os jardins seriam 

dispostos junto às edificações, com predominância de arbustos e espécies rasteiras, com ênfase 

na diversidade de cores. As áreas gramadas e os bosques ocupariam quase toda a área do Parque 

Regional do Banhado. Os bosques, formados por diferentes espécies, e os gramados com 

árvores espaçadas para proporcionar áreas de sombra. Os caminhos para pedestres, cavalos e 

automóveis, deveriam garantir acesso aos pontos e maior interesse pelo parque, proporcionando 

diferentes passeios (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1974a). No Quadro 7: Zoneamento do Parque 

Regional do Banhado, apresentamos os dados referentes ao uso do solo proposto no 

empreendimento (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1973d; 1974a):  

 

Quadro 7. Zoneamento do Parque Regional do Banhado.        (continuação) 

I Parque público Área II Chácaras e 

residenciais 

Área 

Ia 3.836.500 

m² 

 

IIa 502.000 m² 

 

Ib 774.000 m² 

 

IIb 310.000 m² 

Ic 1.315.000 

m² 

IIIc 900.000 m² 
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Quadro 7. Zoneamento do Parque Regional do Banhado.        (conclusão) 

Lago 1 1.142.000 

m² 

  

Lago 2 876.000 m²   

Restaurantes 50.000 m²   

Área para futuro acréscimo de motéis, 

convenções e restaurantes 

158.000 m²   

Hotel 50.000 m²   

Camping 157.000 m² 

 

  

Motel 35.000 m² 

 

  

Parque de diversões 220.000 m²   

Circo 70.000 m²   

Área de exposições 200.000 m²   

Clubes 462.000 m²   

TOTAL 7.943.500 

m²  

 

TOTAL 1.712.000 

m² 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1973d; 1974). 
 

Na Figura 22 apresentamos a disposição dos equipamentos propostos para o parque no 

zoneamento.  

 

Figura 22. Zoneamento e Uso do Solo do Parque Regional do Banhado. 

 
Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1973f). 
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A maior parte do Parque Regional do Banhado seria mantida pela municipalidade, 

correspondente a Área 1: Parque Público. O Parque Público abrangeria o Lago 1, os bosques, 

grandes gramados e a maioria equipamentos públicos. A disposição dos equipamentos no 

Parque do Banhado teria como base o estudo feito pela PLANASA para o Parque Metropolitano 

Sul, em São Bernardo do Campo-SP, de 1971, denominado: Usuários de Parques (SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 1973d, p. 25).  

Os edifícios propostos para abrigar os equipamentos basearam-se no modelo de 

estrutura metálica, com vigas e treliças, permitindo flexibilizar a cobertura de acordo com as 

especificidades de cada edifício. Dentre os equipamentos propostos, um viveiro de plantas foi 

projetado para prover a arborização do Parque do Banhado. Com as obras do parque previstas 

para 1974, previa-se uma demanda inicial de 50 mil mudas de árvores, 70 mil mudas de 

arbustos, 1.400.000 mudas de plantas rasteiras e 1.640.000 m² de gramados. Acoplado ao 

viveiro estaria à escola de jardinagem, visando à formação profissional de futuros jardineiros 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1973d). 

Seriam construídos três playgrounds, incluindo tanque de área com brinquedos, tanque 

de água e pistas para jogos de corrida. Havia a proposta de duas áreas para pic-nic, a primeira, 

próxima ao Lago 1 e equipamentos de recreação, a segunda, junto ao Rio Paraíba e área de 

pesca. Nas áreas para pic-nic haveria quiosques com churrasqueiras, além de telefones, 

sanitários e bebedouros. A partir do represamento de um trecho do Lago 1 seria criado o jardim 

de plantas e animais aquáticos. A margem esquerda do Rio Paraíba seria reflorestada para 

abrigar o viveiro de pássaros e animais silvestres em liberdade (idem, ibid).  

A área reservada para rodeio e exposições foi localizada junto à ferrovia e ao Rio 

Paraíba, compondo picadeiro, arquibancada, estábulos, dois pavilhões de exposições de animais 

e sanitários. O centro artístico (village) baseava-se na construção de 32 conjuntos residenciais, 

numa área de 2.864,0 m², localizada junto à área de camping e a beira do Rio Paraíba. O centro 

artístico deveria abrigar, por tempo limitado, pesquisadores e artistas que estivessem 

desenvolvendo trabalhos na cidade. O centro de informações estaria localizado junto à via de 

acesso principal do parque e o acesso secundário ao Jardim Esplanada. O anfiteatro, com 

capacidade para 1.224 pessoas, estaria disposto à beira do Lago 1, ligado a via local de contorno. 

As áreas de recreação seriam conectadas por trilhas de cavalos e bicicletas, todas arborizadas e 

equipadas com bancos, bebedouros, cocheiras, sanitários e hospital do parque (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 1973d). 
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Na Área 2 estava reservada para os restaurantes particulares, localizados às margens do 

Lago 1, com vista para a cidade, ao todo, 9 unidades de 2.700 m², e 4 unidades de 2.720 m². 

Dois lotes deveriam destinar-se aos restaurantes de luxo, com projeto paisagístico específico. 

Na Área 3 previa-se a expansão dos restaurantes e hotéis. Na Área 4 destinava-se ao hotel e ao 

centro de convenções. De acordo com o projeto: “o hotel será o único edifício alto previsto para 

o parque se constituindo assim num marco importante na paisagem” (p. 34). O acesso ao hotel 

seria pela via de contorno do Lago 1, com reserva de área contígua para a construção de novos 

hotéis. Tratava-se de um hotel de luxo, com 180 quartos, 36 suítes, rouparia, sala de estar e bar, 

administração, saguão de entrada, lanchonete, restaurantes, salão de festas e shopping-arcade, 

fisioterapia, lavanderia, piscina, quadra de tênis e estacionamento. O centro de convenções 

baseava-se em duas salas plenárias, com capacidade para 1.200 pessoas, equipado com 

lanchonetes, cabines de imprensa, sala de jornalistas, sala de relações públicas, etc (SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 1973d).  

À Área 5 seriam definidas as áreas de camping numa península e ilha do Rio Paraíba. 

Na península todos os equipamentos necessários para as atividades de camping como barracas, 

quadras de bocha, uma quadra de vôlei, e outros, deveriam estar disponíveis aos participantes. 

Na Área 6 ficaria um espaço para dois motéis, numa faixa reservada junto ao Rio Paraíba e a 

península de camping, ambos equipados com restaurantes, lavanderia, estacionamento e deck. 

Na Área 7 estaria o parque de diversões, localizado entre o pavilhão de exposições e a via de 

contorno do Lago 1. A área deveria ser arrendada para empresas privadas, responsáveis pelo 

cumprimento de algumas normas, como: estacionamento para 500 automóveis, entornos 

gramados e arborizados, rua interna com 15 metros de largura, coberta com lona de plástico, 

onde seriam dispostos os brinquedos, desde roda gigante até o trem-fantasma. A Área 8, 

localizada junto ao parque de diversões, estava reservada para exposições periódicas de circos. 

A Área 9 compreendia o pavilhão de exposições periódicas, contígua ao parque de diversões, 

localizar-se-ia próximo ao acesso principal do parque e o acesso secundário ao Jardim 

Esplanada (idem, ibid).                  

O mapa a seguir (Figura 23) apresenta de forma mais simplificada o Mapa de 

Implantação do Parque do Banhado. Comparando com as mensagens do projeto, as áreas para 

clubes seriam dispostas junto ao Lago 2, correspondente à Área 10. Esta área compreendia as 

áreas adjacentes do Clube de Campo Santa Rita. Por sua vez, nota-se que na margem esquerda 

do Rio Paraíba estariam as áreas de residenciais de chácaras, correspondente a Área 11. A maior 

parte das margens do Rio Paraíba no trecho do parque regional, bem como as áreas residenciais 
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de chácaras, foram delimitadas como áreas de proteção paisagística, a partir de uma faixa de 

200 metros de largura. As áreas protegidas foram delimitadas por Área 12, compreendendo 

também as áreas de entorno às lagoas e à área remanescente da Fazenda Serimbura (idem, ibid). 

 

Figura 23. Implantação do Parque Regional do Banhado. 

 
Fonte: JORGE WILHEIM (2014). 

 

No geral, o projeto justificou a viabilidade política do parque, pois cumpria com as 

diretrizes do Plano SERETE que, previu antecipadamente a posição de liderança da cidade 

sobre a região. Assim, o objetivo do projeto: “pelo interesse em preservar estas características 

(paisagísticas) e evitar uma ocupação indesejável, foi escolhida esta área para localização do 

Parque Regional” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1974a, p. 4). Pela primeira vez, surge a menção 

às ocupações indesejáveis, provavelmente, referente à ocupação das famílias do Banhado. 
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Assim, acreditou-se que os equipamentos poderiam inibir as ocupações indesejáveis (idem, 

ibid).  

Todavia, viabilizou-se a construção de loteamentos para as camadas de maior poder 

aquisitivo, através do Projeto de Lei para o Zoneamento do Parque do Banhado e 

Regulamentação dos Loteamentos da Área, incluso no projeto do parque. Ao todo, definiram-

se doze zonas de uso, citadas anteriormente, incluindo a Área 11, destinada as camadas de alta 

renda. A Área 11 dividia-se em duas subáreas:  

 

Área 11 A: destinadas ao uso residencial urbano dentro da área do Parque Regional 

do Banhado.   

Área 11 B: Faixa marginal esquerda do rio Paraíba, com largura de 500 m, a partir da 

faixa de preservação de 120 m da margem esquerda do rio Paraíba e compreendia 

dentro do limite do Parque Regional do Banhado (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1974a, 

p. 11, 13). 

  

A Área 11 A estaria próxima ao Clube de Campo Santa Rita, enquanto a Área 11 B 

acompanharia a margem esquerda do Rio Paraíba a partir da faixa de proteção paisagística. 

Havia três modelos de ocupação para a Área 11: MO-1: Residências unifamiliares, com área 

mínima de lote de 1.000 m², MO-2; Residências unifamiliares, com área mínima de lote de 

2.000 m², MO-3; Residências coletivas (apartamentos), com área mínima de lote de 10.000 m². 

Para as três áreas, os compradores deveriam se responsabilizar por uma espécie de compensação 

ambiental: MO-1; reflorestamento ou preservação paisagística de 30% do lote, MO-2 e MO-3; 

reflorestamento ou preservação paisagística de 40% do lote. Sendo assim, na Área 11 A, 

permitia-se o uso exclusivo do modelo MO-1, enquanto, na Área 11 B, prevaleceria o modelo 

de ocupação MO-2 e MO-3. Nas áreas regidas pelo modelo MO-3 proibiu-se o fechamento dos 

lotes, visando integrar os apartamentos à proteção paisagística (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 

1974a, p. 15). 

Os técnicos fizeram uso do termo proteção paisagística, fato que não implica 

necessariamente em medidas para a proteção ambiental. Na verdade, as discussões ambientais 

no período desenvolvimentista-militar ainda eram incipientes. Segundo Sachs (2009), o debate 

ambiental no âmbito internacional ganhou fôlego a partir do pós-guerra, com o 

desenvolvimento das armas atômicas e a Corrida Espacial. Em 1972, a Conferência das Nações 

Unidas, em Estocolmo, inseriu definitivamente a dimensão ambiental na agenda internacional. 

No geral, o ideário de desenvolvimento nacional aliado à legitimidade técnica dos atores 

e das propostas urbanísticas para o Banhado reiteravam a paisagem pictórica. Modificara-se, 

no entanto, a intencionalidade: não mais o lazer contemplativo, mas funcional, utilitarista, que 

incluía sua urbanização e atividades comerciais. O projeto condenava as precárias habitações e 
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previa um bairro residencial para a população de maior poder aquisitivo na área privada do 

Banhado (SILVA; VIANNA; ZANETTI, 2017, p. 11). 

Contudo, na cidade sem favelas a ocupação das áreas de várzea era permitida 

exclusivamente para empreendimentos imobiliários para as classes de alta renda. O avanço de 

empreendimentos imobiliários em áreas de várzea do Rio Paraíba do Sul caracteriza o estágio 

da modificação da configuração sazonal da paisagem. Segundo Santos (2014), a partir de 1950 

as imprevisíveis inundações da várzea do Rio Paraíba passaram a ser controladas com o 

aproveitamento da várzea para a rizicultura em escala industrial. Resgatando o Plano de 

Reerguimento do Vale do Paraíba, do Estado Novo, o recém-criado Departamento de Águas e 

Energia Elétrica (DAEE) construiu e manteve um sistema de diques e polders, associado ao 

projeto de aproveitamento hidroelétrico da bacia do Rio Paraíba, entre 1951 a 1990. O objetivo 

do governo estadual era solucionar o problema do abastecimento de água e energia elétrica da 

capital paulista.  

Para implementar as políticas estaduais no setor energético e agrícola, Santos (2014) 

aponta que o DAEE visava aproveitar o potencial da planície de inundação. Ainda no setor 

energético, o governo estadual havia planejado construir cinco barragens em trechos 

estratégicos do Rio Paraíba e seus afluentes. No setor agroindustrial foi prevista a construção 

de 36 polders, numa extensão 260 Km², entre Jacareí a Cachoeira Paulista. Até 1996 foram 

construídos 123 Km², que foram responsáveis pela regularização do regime de cheias, 

transformando a várzea do Rio Paraíba “numa fábrica contínua, funcionando a céu aberto e 

convivendo com outras atividades industriais” (SANTOS, 2014, p. 12).  

No entanto, a regularização das cheias possibilitou o aumento da presença humana na 

várzea, que passaria a ser objeto de disputa de agricultores, especuladores imobiliários e 

areeiros (idem, ibid). Ainda assim, a ocupação da área por famílias de baixa renda do Banhado 

era vista com preocupação na câmara dos vereadores de São José dos Campos. Em ofício 

enviado para a prefeitura municipal em 1973 (DELPHIM JUNIOR, 1973), o vereador 

Tertuliano Delphim Junior indicava ao prefeito Sobral o levantamento cadastral das áreas 

constituídas do Banhado, bem como de toda a sua orla14. A justificativa para tal ato estava 

centrada na ideia de “defesa do Patrimônio Municipal” contra os “aproveitadores” que estariam 

transformando “essa área, patrimônio inalienável do povo,” em objeto de loteamento. Segundo 

o vereador os invasores estariam delapidando o patrimônio público e a interferência do 

                                                 

14 Para conectar o Banhado ao sistema viário, Sobral precisou ordenar a demolição do cortiço da Rua Luiz Jacinto, 

ligando as avenidas da borda do Banhado com as Avenidas Sebastião Gualberto e Presidente Médici (AMARAL, 

2008). 
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executivo era justificada, pois “representava os anseios da Revolução de 1964” (SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 1973j, p. 1). 

Mais uma vez, os argumentos pejorativos foram utilizados para descrever o status dos 

moradores de favela, nos demonstrando a solidez da matriz higienista. Anteriormente, as 

reportagens jornalísticas locais do Movimento pelo Desfavelamento, e, inseridas no Plano 

CEPEU, demonstram a concepção dos agentes que associavam as condições de vida dos 

moradores de favela à uma herança africana preguiçosa. Assim mesmo, no ofício de Tertuliano 

Delphim Junior, o vereador se referiu aos moradores do Banhado com o termo 

“aproveitadores”. Nada mais genérico para os agentes do que reduzir o entendimento sobre as 

condições de vida dos moradores de favela à ideia de seus supostos hábitos de não-trabalho. Na 

verdade, Chalhoub (1990) reforça os antecedentes dessa matriz higienista que terminou 

reduzindo o tratamento aos pobres pelo viés da noção de classes perigosas. Na lógica higienista 

o efeito dominó é inevitável: “os pobres carregam vícios, os vícios produzem os malfeitores, os 

malfeitores são perigosos a sociedade” (CHALHOUB, 1990, p. 22).   

Assim sendo, as transformações sociais da paisagem promovidas com o capitalismo, 

expressas em grandes investimentos estatais e imobiliários, reproduzem cada vez mais o sentido 

dual da paisagem pós-moderna: a paisagem política e a paisagem habitada. Ambas 

desenvolvem-se lado a lado, embora, os criadores da paisagem política desfrutem de maiores 

poderes e privilégios. Assim, “a paisagem dá forma material a uma assimetria entre o poder 

econômico e o cultural” (ZUKIN, 2000, p. 84).  

Marcuse (1969) havia realizado a crítica à sociedade contemporânea construída a partir 

do domínio do homem sobre a natureza. Quando mais a sociedade contemporânea desenvolve 

seu potencial material e intelectual, incomensuravelmente maior é o domínio da sociedade 

sobre o indivíduo, bem como o domínio da sociedade sobre a natureza. Através da tecnologia, 

a sociedade contemporânea consegue conquistar as forças antagonistas, solapadas pela 

assimilação do padrão de vida a partir do consumo. Como apontaram Adorno e Horkheimer 

(1985) o aumento da produtividade econômica através da tecnologia produz, por um lado, a 

melhoria as condições de vida, por outro, confere aos grupos que controlam a tecnologia uma 

superioridade imensa sobre a população e a natureza. A naturalização dos homens é 

indissociável do progresso social.     

Compreendendo que a paisagem se constitui como forma de ordenar o ambiente, no 

caso, o projeto de transformação da paisagem do Banhado atualiza a reordenação feita com o 

planejamento sanitarista. No planejamento tecnocrático a paisagem do Banhado adquire uso 
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funcional, maximizada com os equipamentos públicos, zoneamento e o sistema viário. De 

acordo com o projeto, o sistema viário proposto baseava-se na ligação da microestrutura viária 

do parque à macroestrutura viária da cidade. O sistema viário local foi projetado na forma de 

anel viário, contornando o lago principal, com vias de acessos aos equipamentos do parque. A 

ferrovia seria desativada, reapropriando seu uso para vias de transporte individual, bem como 

para o meio de transporte local. Abaixo, segue o Mapa do Sistema Viário do Parque do Banhado 

(Figura 24) (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1973g).  

 

Figura 24. Mapa do Sistema Viário do Parque Regional do Banhado. 

 
Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1973g). 
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O Sistema Viário Principal seria composto por duas pistas de 700 metros de largura, 

com acostamentos de paralelepípedos de 3 metros. O Sistema Viário Local foi planejado para 

conter uma pista de 10,5 metros de largura, com duas pistas laterais para estacionamento (SÃO 

JOSÉ DOS CAMPOS, 1973c). Observa-se que os técnicos basearam-se na morfologia 

semicircular da própria falésia para desenhar o anel em torno do lago, este seria o sistema viário 

local. Já a linha dupla, ou seja, o sistema viário principal do parque interligaria o setor norte ao 

setor sudoeste da cidade, não por acaso, a região de expansão das camadas de alta renda. 

No projeto do parque, o governo Sobral manifestou a intenção de expandir o Sistema 

Viário da cidade, solicitando que o Escritório Jorge Wilheim considerasse a utilização da faixa 

marginal à linha de transmissão da Matarazzo como via de ligação entre a Rodovia Presidente 

Dutra e a Estrada de Campos do Jordão. Esta opção foi considera incompatível pelo escritório 

por atravessar as áreas de recreação do Parque do Banhado. Ainda assim, a municipalidade 

ressaltava a necessidade de ligação do Jardim Esplanada ao Anel Viário da cidade. Além disso, 

solicitava a realização de estudos para um novo acesso, entre a região central e a região norte, 

verificando a possibilidade de ligação pela Vila São Paulo ao Sistema Viário da cidade (SÃO 

JOSÉ DOS CAMPOS, 1973c). Obrigatoriamente, está proposta implicava na construção do 

traçado na área ocupada pelas famílias do Banhado.  

Observa-se no mapa abaixo (Figura 25) a integração de três sistemas: 1) o sistema viário 

do Parque do Banhado; 2) o sistema viário intraurbano; 3) e o sistema viário regional. As vias 

mais acentuadas indicam o sistema viário da cidade, no qual as setas apontam sua expansão 

para as vias regionais, tanto ao norte (Campos do Jordão), como a leste (Rio de Janeiro), a oeste 

(São Paulo) e ao sul (Jacareí). Como dito, o projeto do Parque Regional do Banhado visava 

executar as diretrizes do Plano SERETE, bem como as atualizava, com a expansão da V1, tanto 

em direção ao Rio de Janeiro, como para São Paulo. No entanto, o mapa apresenta propostas 

do Plano CEPEU, indicadas na via de expansão para Campos do Jordão, bem como na via de 

expansão para o sul, transpondo o Córrego Vidoca e a Via Dutra, em direção à Jacareí. Assim, 

o Banhado assumiria uma posição privilegiada na mediação com as localizações do Vale do 

Paraíba e Grande São Paulo, visando cumprir função do parque na concentração do turismo em 

torno da paisagem modificada.  
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Figura 25. Sistema Viário do Parque do Banhado e Sistema Viário da Cidade. 

 
Fonte: JORGE WILHEIM (2014).  

. 

Ainda na figura 24 as linhas menos acentuadas indicam o sistema viário do parque, com 

o sistema principal (linha dupla) fazendo a ligação com o sistema viário intraurbano. Nota-se a 

adição de um novo acesso (linha dupla), entre o parque regional e o setor sudoeste, passando à 

direita do Rio Paraíba. Para tanto, as linhas pontilhadas indicavam a construção de novos 

acessos. O primeiro conectando a V1 a uma nova via projetada no setor sudoeste. O segundo 

em direção ao norte para Campos do Jordão e a oeste, ultrapassando os limites municipais no 

qual consideramos ser o acesso a Campinas, em cumprimento às diretrizes do Plano CEPEU. 

As linhas pontilhadas indicam o interesse de expandir a urbanização no setor sudoeste, indicado 

no Plano SERETE como tendência a partir de 1990.   

O mapa abaixo (Figura 26) é o Anexo I do projeto do Parque do Banhado. Trata-se do 

Levantamento Aerofotogramétrico do Sistema Viário do Parque do Banhado e do Sistema 
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Viário da Cidade. A indicação das vias foi reforçada à mão, com lápis de cor, de acordo com a 

especificidade de cada via. 

 

Figura 26. Anexo I: Levantamento Aerofotogramétrico do Sistema Viário do Parque do Banhado e do 

Sistema Viário da Cidade. 

 

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1973h) 

 

O mapa acima complementa o mapa anterior inserindo as demais vias do sistema viário. 

A V1 (cor roxa) foi projetada para transpor a Via Dutra, com dois trevos de acesso à cidade, o 

primeiro, expandindo a urbanização para leste, o segundo, expandindo a urbanização para o sul, 

transpondo o Córrego Vidoca, em direção à Jacareí. O Grande Anel Viário (cor laranja), realiza 

o contorno da área central com o centro expandindo, completando a ligação entre a avenida 

construída na área do Córrego do Lava-pés com o centro, descrita preliminarmente no Plano 

CEPEU. O Pequeno Anel Viário (cor vermelha) foi projetado para contornar o centro histórico, 

em conexão com o Grande Anel Viário. A Ligação do Parque do Banhado com a V1 (linha 

pontilhada, cor marrom), com ligação ao Trevo de Acesso à Área 11 B (linha pontilhada, cor 

roxa), esta última localizada no setor oeste da várzea do Banhado. O Sistema Viário Principal 
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do Parque do Banhado (cor amarela), ligando a região norte à região sudoeste. O Sistema Viário 

Local do Parque do Banhado (cor verde), e por fim, uma via não indicada na legenda, referente 

a Marginal à Ferrovia (cor preta), iniciando no Trevo de Acesso à Área 11 B, com saída na Via 

Dutra, sentido São Paulo.        

Em síntese, partir de 1970, o ordenamento físico territorial da cidade de São José dos 

Campos passou a orientar-se por dois planos diretores: o Plano CEPEU e o Plano SERETE. 

Apesar das diferenças, ambos são responsáveis por instituir o sistema radial concêntrico na 

cidade. Neste sistema, o centro principal torna-se o ponto privilegiado, em mediação constante 

com as localizações intraurbanas e regionais. Com o Parque do Banhado, o centro principal 

atrairia um número incomensurável de pessoas e veículos, através da criação de novos acessos 

para o centro, este último, requalificado a partir da transformação da paisagem do Banhado para 

o turismo regional. As transformações da paisagem através do sistema viário representariam o 

advento de uma Nova Cidade. 

No geral, o zoneamento do Parque do Banhado, o sistema viário, a lei de loteamentos e 

a criação do lago do Banhado eram as prioridades dos técnicos a curto prazo. De acordo com o 

projeto, tais investimentos viabilizavam-se pela valorização paisagística (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 1973b). 

A paisagem que se pretende para o BANHADO, combinada com o sistema viário 

proposto, define a localização dos equipamentos na área. As atividades geradoras dos 

grandes fluxos de veículos e pessoas, como áreas de exposição, Parque de Diversões, 

pic-nics, rodeio, ligam-se diretamente ao sistema viário principal, mantendo nas 

demais áreas a tranquilidade desejável em um Parque (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 

1973b, p. 14). 

 

Uma paisagem modificada pela técnica moderna. Os técnicos entendiam que as 

disposições dos equipamentos do parque transformariam a paisagem existente numa nova.  

A baixada do Banhado, em seu estado natural, já se constitue em orgulho dos 

habitantes da cidade, pela beleza paisagística que possue, oferecendo o panorama em 

direção ao poente ao longo de toda a avenida São José, que margeia o centro da cidade. 

Com a implantação dos equipamentos do Parque, tal paisagem verá aumentadas a 

variedade e riqueza de elementos que a compõem (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 

1974a, p. 8). 

  

Os equipamentos de maior afluência ao público foram projetados ao sul da linha férrea: 

“proporcionando aos usuários uma maior fruição da paisagem (vista da cidade, lago e rio 

Paraíba)” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1973b, p. 3). Com a apropriação da paisagem a partir 

do consumo, visava-se ordenar não apenas a paisagem vista “de cima”, mas, também “de 

dentro” do Banhado: “o perfil da cidade acompanhando a curva da falésia, visto pela várzea é 

um elemento muito importante da paisagem urbana” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1974a, p. 

12).   
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Na etapa final do plano, as intenções dos técnicos na criação da paisagem artificial são 

fundamentadas ainda mais, buscando-se mesclar a paisagem do Banhado com a imagem da 

cidade:  

A imagem que seus próprios habitantes formam de sua cidade é um poderoso fator de 

coesão social e de consciência coletiva. A imagem atual de ‘cidade industrial’ (do 

CTA, da GM, etc), poderá ser harmonicamente complementada pelo aspecto ‘cidade 

que tem o Parque do Banhado’, contribuindo para a formação de um conceito mais 

amplo de qualidade de vida urbana (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1974a). 

 

Em síntese, a paisagem que se pretendia para o Banhado a partir da implantação dos 

equipamentos do parque regional, se enquadra na abordagem de Zukin (2000) acerca do poder 

assimétrico da paisagem, na qual a autora aponta como exemplo a pintura das paisagens rurais 

europeias como percepção cognitiva e apropriação material. Por décadas as paisagens europeias 

foram vistas na perspectiva pictórica, devido ao reconhecimento do movimento naturalista. 

Quer se tratasse da paisagem inglesa, quer se tratasse da paisagem holandesa, havia uma 

mediação pela ordem: “A paisagem material era mediada por um processo de apropriação 

cultural, e a história de sua criação foi subordinada ao consumo visual” (ZUKIN, 2000, p. 85). 

Percebemos este princípio no Banhado, porém, a partir de uma apropriação funcional da 

paisagem, não apenas pictórica. Assim, o consumo visual seria incomensuravelmente maior 

com a transformação do Banhado em Disney World Cabocla.    

Há assim, em variados campos, o reforço da imagem da cidade que tem o Parque do 

Banhado e a denúncia da sua ocupação inadequada em um discurso que, em diferentes campos 

e meios de comunicação, estigmatiza e culpabiliza os moradores por sua situação de 

vulnerabilidade. Existe, nesse caso, o poder autoritário do prefeito nomeado pelo Regime 

Militar, o poder técnico dos escritórios de planejamento, reforçando e sedimentando uma 

representação simbólica. Essa naturalização da paisagem do Banhado e a inadequação, quase o 

despropósito de sua habitabilidade foram nesse momento denunciadas como uma invasão pelo 

poder legislativo. Ironicamente, o que era inaceitável para algumas pessoas (habitar a orla do 

banhado) era vendido como melhoramento e progresso para outras (condomínio de alto padrão). 

Somente a técnica concebida no campo do planejamento urbano, ou, traduzindo para a 

abordagem de Chalhoub (1990), as técnicas higienistas, supostamente neutras e científicas 

seriam capazes de gerir os conflitos da cidade. Nesta lógica, o projeto do parque se transmuta 

em estratégia de remoção, em outras palavras – de limpeza.    

Mas... E a vida, como transcorre no vale? 
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3.2.8.1 Para além do espaço concebido: o Banhado é um espaço praticado 

 

Nas seções anteriores, a discussão que fizemos sobre os documentos empíricos nos 

proporcionaram uma nova visão do Banhado, no caso, podemos denominá-la como uma visão 

“de dentro” do Banhado. Com base na análise de conteúdo, o diagnóstico que fizemos sobre a 

função hegemônica dos planos e projetos do período nacional-desenvolvimentista e 

desenvolvimentista-militar, e a relação do Banhado e o centro para com as localizações 

intraurbanas e regionais, nos permitiram enxergar a cidade a partir do Banhado. 

Agora, pretendemos resgatar a perspectiva do Banhado em 4D, anteriormente, 

explorada na narrativa de nossos personagens fictícios. Vejamos se podemos analisar as 

narrativas dos moradores do Banhado a partir da tridimensionalidade do espaço, em Lefebvre, 

onde a práticas do espaço, as representações do espaço e o espaço da representação interagem 

mutuamente. No Quadro 8 apresentamos o conjunto de categorias identificadas, no qual 

buscamos compreender seu significado a partir do espaço percebido, concebido e vivido.  
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Quadro 8. Segmento da grelha de categorias da análise das entrevistas. 

Categorias Subcategorias Unidade de 

Contexto 

Banhado de antigamente Enchentes 

Infância 

Brincadeiras 

Plantações 

Minas d’água 

Festas 

Japoneses 

Ferrovia 

Ambulantes 

Frutas 

Conte um 

pouco sobre 

sua infância no 

bairro? 

Sobrenatural Causos 

Contação de estórias 

em volta da fogueira 

Túnel do Banhado 

Lendas 

Estórias de 

assombração 

Você conhece 

estórias, 

causos e 

lendas sobre o 

Banhado? 

Casa Banhado 

Contato com a 

natureza 

Privacidade 

Minha vida 

Centro 

Ruralidade 

Liberdade 

Amor pelo lugar 

Morrer no bairro 

O que o 

Banhado 

representa para 

o Senhor(a)? 

Uma Roça na Cidade Banhado 

Pulmão de São José 

dos Campos 

Centro 

Cartão Postal de 

São José dos 

Campos 

O que o 

Banhado 

representa para 

o Senhor(a)? 

Religiosidade de matriz 

africana 

Benzedores 

Candomblé 

Quimbanda 

Parteiras 

Umbanda 

Angola 

Como era o 

Banhado 

naquela época? 

Festas Moda de Viola 

Cateretê 

Moçambique 

Forró 

Dança de São 

Gonçalo 

Como era o 

Banhado 

naquela época? 

Fonte: Elaboração do autor com base nas entrevistas com os moradores do Banhado. 

 

Ora, no roteiro de perguntas, havia uma questão que se repetia, no início e no término 

da entrevista - “O que o Banhado representa para o senhor(a)?” Esta pergunta nos forneceu um 

conjunto de mensagens riquíssimas, no qual classificamos algumas na categoria: Uma Roça na 

Cidade. Como dito, David Morais é uma das lideranças da Comissão de Moradores do Banhado. 

É de sua autoria a expressão: “uma roça na cidade”, utilizada por ele para descrever o que o 

Banhado representa. Como de praxe, David Morais sempre realiza uma referência ao Banhado 
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como “uma roça na cidade”, acompanhada de mais duas expressões: Pulmão de São José dos 

Campos e Cartão-Postal de São José dos Campos (Informação verbal).  

Analisando as mensagens a partir da teoria do espaço, em Lefebvre (2006), as 

expressões: “pulmão de São José dos Campos” e “cartão-postal de São José dos Campos” 

integram as representações do espaço, ou seja, o espaço concebido, historicamente apropriado 

por naturalistas, escritores, planejadores e ambientalistas, estes últimos apropriam-se da 

paisagem a partir do conhecimento que possuem sobre o Banhado. Porém, a mensagem: uma 

roça na cidade corresponde aos espaços da representação, ou seja, o espaço vivido pelos 

moradores do Banhado, mas também dos militantes e intelectuais daquele espaço. Segundo 

Lefebvre (2006), a dialética tridimensional - prática social, representações do espaço e espaços 

de representação - intervêm diferentemente na produção do espaço, de acordo com o modo de 

produção e o contexto histórico de determinada sociedade. A triplicidade entre o percebido, o 

concebido e o vivido ocorre por meio de fenômenos individuais, mas também sociais. Para 

Schmid (2012): “a produção do espaço é baseada numa tridimensionalidade que é identificável 

em todo processo social” (SCHMID, 2012, p. 15). 

Por meio desta dialética espacial, as mensagens de David Morais transitam entre as 

representações do espaço, a prática do espaço e os espaços da representação. Na verdade, a 

liderança da comunidade justifica os motivos que o levaram a cunhar a expressão uma roça na 

cidade, a partir de sua prática no espaço. Através da linguagem, David Morais cria o vivido a 

partir do percebido.   

“Nóis tamo dentro duma cidade... certo? [...] aqui você entra aqui dentro do Banhado 

você compra, acha: hortaliças, criadores de pêxe, é... criadores de gado, criadores de 

porcos... qual cidade dentro da cidade você vê isso...? E essa mata que nóis temo... e 

essas vertente que nóis temo, porque, por isso memo que eu adaptei esse nome. Num 

é, num é conhecido. Tá nessa pequena frase que eu escrevi aqui. [...] Tem, tem, porque 

a mesma coisa, aí, se eu quisé comê uma abóbora agora, eu vo ali no meu quintal e 

apanho... num vo lá no mercado compra. Meu amigo que come uma banana? Vai ali 

no quintal tem um cacho de banana dentro de casa. Que comê, toma um leite tirado 

na hora? Vai ali no Alemão ali tem o leite tirado na hora. No pai do Renato. Então, é 

uma roça na cidade!” (Informação verbal). 

 

A mensagem de David Morais remete à subcategoria ruralidade, utilizada em sua 

retórica para descrever o Banhado como sua Casa. Classificamos a ruralidade, correspondente 

ao modo de vida dos moradores do Banhado, dentro da categoria: Casa. Em diálogo com a 

categoria uma roça na cidade, entende-se que a categoria Casa não corresponde a qualquer tipo 

de casa e em qualquer lugar, mas, refere-se às condições adequadas para que as famílias possam 

viver, de forma interconectada, com seu modo de vida. Vemos nos depoimentos que os 



 

 

  
 

194 

entrevistados indiretamente associam o Banhado à sua Casa, incluindo todos os significados 

que esta relação comporta, como a relação com a natureza. Segundo Dora Alice:  

 

“Bom, o Banhado aqui pra mim representa muito né. Pela natureza, pelas pranta que 

a gente tem, que a gente cultiva, as árvores né, os frutos [...] Cê vê aí cada passarinho 

lindo, eu só, eu só não gosto que pegue, que judia né, a natureza foi feito, tem sabiá, 

aí cê levanta de manhã cedo cê vê sabiá cantano, coisa mai linda” (Informação verbal).  

 

Assim, Dora Alice insere como subcategoria: contato com a natureza, no qual 

relacionamos ao nível de vida adequada que respeite as tradições e a cultura dos moradores do 

Banhado. José Donizetti fez referência ao contato com a natureza citando nomes populares de 

espécies de pássaros, animais silvestres e árvores. Na fala de José Donizetti é comum a 

associação entre o plantio de árvores com a categoria ancestralidade, categorizada 

anteriormente. Segundo José Donizetti: “essas árvore foi tudo prantado pelos nossos avós, 

nossos pais” (Informação verbal). Kardec Gonzaga descreve o plantio de árvores no Banhado 

como rito de passagem, de geração para geração:  

 

“A minha mãe pranto uma Painera. Eu lembro que a painera era da grossura do meu 

dedo, hoje ela tá desça grossura (gesticula com os braços a largura do tronco da 

árvore), bem na portera da minha casa. E a vizinha, Dona Anízia, na época Dona 

Anízia tinha uns vinte e cinco anos, ela é já falecida hoje. A mãe dela e o pai, prantaro 

também uma Árvore de Santa Luzia que hoje tá desça grossura assim (gesticulando). 

Tem na portera da casa dela. É vizinha nossa. Então tinha muito essas coisa sabe, 

minha mãe falava: Ó vô prantá isso aqui pra você” (Informação verbal).   
 

Percebe-se assim, que o ato simbólico do plantio de árvores tem uma íntima relação com 

a prática do espaço, por sua vez, retroalimentando sentimentos de afeto para com o território. 

Importante ressaltar a abordagem integradora do conceito de território, em Haesbaert (2011), 

fortemente influenciada pela tridimensionalidade espacial, em Lefebvre. Desta forma, o 

geógrafo brasileiro compreende o processo de territorialização a partir da dominação político-

econômica e apropriação simbólico-cultural. Basicamente, a dominação do território designa o 

sentido mais tradicional do termo, ligado às relações de poder. Por sua vez, apropriação do 

território se distingue, pois se trata de um “processo simbólico, carregado de marcas do vivido, 

do valor de uso” (HAESBAERT, 2004, p. 1). Todavia, na abordagem pós-moderna de território, 

entende-se que a apropriação simbólico-religiosa do território pode ser tão importante para 

determinados grupos sociais quanto à apropriação política e econômica. Na apropriação 

simbólico-religiosa o território adquire essência afetiva ou mesmo amorosa 

(BONNEMAIZON; CAMBRÈZY, 1996 apud HAESBAERT, 2011).  

Nesse ponto em especial, Kardec Gonzaga demostrou afetivamente o que o Banhado 

representa para si, na subcategoria: amor pelo lugar. Para Kardec Gonzaga: “É uma terra 
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abençoada por Deus, entendeu. Por isso que a gente gosta, eu amo o Banhado, eu amo o 

Banhado, não é que eu gosto, eu amo o Banhado” (Informação verbal).  A seguir, observamos 

as respostas de outros moradores sobre a questão. Luís da Silva Santos respondeu: “Pra mim 

representa tudo. Tudo. Foi aqui que meus filho nasceu, foi aqui eu criei e eduquei eles” 

(Informação verbal). Sergio Blanque Garcia declarou: “A minha vida” (Informação verbal). 

Dora Alice de Jesus Garcia continuou a descrição: “praticamente aqui a gente vive num paraíso 

né (risos)” (Informação verbal). Por sua vez, José Donizetti acrescentou maior singularidade à 

descrição, descrevendo o Banhado como “refúgio”, “raiz”, “berço” e “vida” (Informação 

verbal). 

Embora distintas, nota-se nas descrições que o Banhado adquire caráter afetivo e 

amoroso. No término da entrevista de José Donizetti, ele se aprofundou sobre seus sentimentos 

de amor pelo lugar: “O Banhado é responsável por aquilo eu sou” (Informação verbal). De 

forma simplista, a mensagem acima nos dá a entender que não é a comunidade que criou o 

Banhado, mas, o Banhado que criou a comunidade. Para determinados grupos sociais o 

princípio de identificação se sobrepõe ao princípio lefebvriano de apropriação-dominação, 

cedendo lugar para identificação-apropriação. Nesta perspectiva, o território é concebido como 

entidade que funda a sociedade, e não seu produto (BONNEMAISON, 1997 apud 

HAESBAERT, 2011). Desta maneira, compreendemos que na visão de José Donizetti o 

Banhado representa sua própria existência, portanto, a raiz, o berço e a vida.  

O que o Banhado representa não se restringe apenas à vida ou ao sentimento de amor. 

Percebemos na fala dos entrevistados a produção de espaços da representação, como uma roça 

na cidade. Como dito, os espaços da representação podem ser definidos como a inversão 

terminológica das representações do espaço. Constitui a dimensão propriamente simbólica do 

espaço (SCHMID, 2012), produzida na prática social, ao mesmo tempo, histórica. Na verdade, 

“o espaço da representação se vê, se fala; ele tem um núcleo afetivo, o Ego, a cama, o quarto, 

a moradia ou a casa; - a praça, a igreja, o cemitério. Ele contém os lugares da paixão e da ação, 

os das situações vividas, portanto, implica imediatamente o tempo” (LEFEBVRE, 2006, p. 42).  

A partir deste ponto, os relatos dos entrevistados nos indicam lugares e personagens, 

muitas vezes, relacionados com o simbólico e o sobrenatural. No roteiro de perguntas havia 

uma questão sobre a dimensão simbólica, na qual categorizamos as mensagens na categoria 

“sobrenatural”. Na questão: “você conhece estórias, causos e lendas sobre o Banhado?”, os 

entrevistados relataram lendas e causos semelhantes, no qual selecionamos a subcategoria: 

Túnel do Banhado. Ora, a estória do túnel do Banhado é conhecida na cidade, inclusive, descrita 
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por memorialistas, entretanto, as versões dos moradores do Banhado não são conhecidas e 

reconhecidas. Segundo Bondesan (1967), quando a Igreja Matriz foi erguida no período 

colonial, uma galeria subterrânea foi construída para ligar o templo à planície do Banhado, 

teoricamente, utilizado como rota de fuga.  

Numa reportagem do Jornal Valeparaibano, de 1986, a questão do Túnel do Banhado 

foi explorada. Com base em informações de moradores do centro enviadas ao jornal, foi 

indicada uma possível localização do túnel: na encosta do Banhado em direção à Casa do 

Médico. Desta vez, o Valeparaibano realizou entrevistas com os moradores do Banhado sobre 

o assunto. Antônio Camilo da Cruz, antigo morador do Banhado, revelou na reportagem que 

havia entrado no túnel quando criança: “Era úmido e o chão era de pedra. Na entrada tudo 

cimentado e havia grades lá dentro. Tinha muito morcego e por isso a gente tinha medo de ir 

muito fundo. Meu pai esteve lá dentro várias vezes” (VALEPARAIBANO, 1986b, p. 3). Com 

base na observação participante, pudemos identificar o parentesco do morador Antônio Camilo 

da Cruz, na verdade, tio-avô de Fabrício Camilo, autodenominado descendente de quilombolas 

do Banhado.  

Outra moradora do Banhado, Maria Rosa do Espírito Santo, na época com 83 anos de 

idade, havia relatado ao jornal uma nova rota do túnel; do Banhado até uma capela da Vila Dom 

Bosco. O Valeparaibano entrou em contato com o pároco da cidade para investigar a relação 

entre as igrejas e o suposto túnel. Na época, o pároco da Igreja Matriz era o Padre João 

Guimarães que, com relutância, concedeu uma rápida entrevista. O pároco afirmou não existir 

túneis subterrâneos e, que tudo não passava de lendas (VALEPARAIBANO, 1986a). Na figura 

27 consta uma cópia da reportagem jornalística, com a fotografia de Maria Rosa do Espírito 

Santo.  
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Figura 27. Reportagem do Jornal Valeparaibano sobre o túnel do Banhado. 

 

Fonte: VALEPARAIBANO (1986a). 
 

Em nossa pesquisa, nos casos em que o entrevistado afirmava conhecer estórias e lendas 

sobre o Banhado, inserimos a questão: “como as conheceu e o que pensa sobre elas?” A seguir, 

apresentavam-se alguns exemplos ao entrevistado, a partir de conhecimentos a priori, 

registrados na observação participante, como o túnel do Banhado. Quando perguntei: “havia 

um túnel no Banhado?” - Kardec Gonzaga, respondeu afirmativamente: “havia não, há um 

túnel! Isso é legítimo!” (Informação verbal). Por sua vez, Fabrício Camillo teve a mesma reação 

espontânea: “O túnel existia, sim senhor!” (Informação verbal).  

As rotas do túnel, assim como sua localização e origem divergem de relato para relato. 

Pudemos verificar nos relatos disponibilizados no artigo do Jornal Valeparaibano, de 1986, 

duas localizações: uma na encosta, em direção à Casa do Médico; outra num ponto não 

identificado da encosta, em direção a uma capela da Vila Dom Bosco. Ora, segundo Valdir do 

Prado: “os antigos falavam que saía lá da Praça Matriz, passava aqui pela Igreja São Benedito 
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[...], depois houve uma erosão muito grande. Sumiu” (Informação verbal). Seu irmão Kardec 

Gonzaga complementa, citando informações detalhadas sobre a localização do túnel e sua 

origem remota:  

“A erosão tampou a boca dele. Aonde que é o túnel? Tem a Matriz do Padre João, 

falecido Padre João. Aí descendo na metade do morro do Banhado era a boca dele, de 

pedra assim. Não tem a Matriz pro lado do Banhado? Aquela costa da Matriz. Aí você 

desce o morro do Banhado mesmo lá, no mato mesmo lá, aí você vê a boca do túnel. 

Foi aberto isso a mais de cem anos atrás. Disse que era pra fugir do pessoal que era 

da divisa ali de Jacareí com São José [...] Rio Comprido. Disse que tinha uns senhores 

ali que queria mata e o pessoal fugia e se escondia no túnel. O túnel vinha da Matriz 

até a Igreja São Benedito. O doutor Altino Bondesan, uma pessoa né, de muita 

credibilidade aqui na cidade, ele foi da extinta Rádio Tupi e ele falou desse túnel na 

época. É uma realidade! As pessoas não acreditam! (Informação verbal).  

 

Assim como Kardec Gonzaga, no relato de José Donizetti constam elementos de 

negação da sociedade joseense quanto à veracidade da estória do túnel: “O túnel do Banhado 

ele até hoje ele tá enterrado debaixo do chão, embora alguns queira negá, mais tá lá” 

(Informação verbal), e complementa com sua versão sobre a origem dessa lenda: “Esse túnel 

foi usado pelos escravo naquela época, lá dos jesuíta, que o pessoal vinha pra cá, pra São Paulo, 

e o pessoal acampava nesse local, então eles ficava por ali. E esse é um lugar de refúgio [...] um 

lugar pra se esconde dos seus senhores” (Informação verbal). Na juventude de Dona Cida, a 

estória do túnel era comumente conhecida e transmitida pelos moradores mais antigos do 

Banhado, alguns, com mais de cem anos de idade. De acordo com a tradição oral, os 

quilombolas do Banhado eram especialistas no conhecimento das rotas do túnel, utilizando-o 

como atalho até centro, onde dançavam na Igreja São Benedito (Informação verbal).  

O filho de Dona Cida, Orion Leônidas Aleixo, disse conhecer a estória desde criança. 

De acordo com o entrevistado, os moradores mais antigos diziam que o túnel era utilizado na 

fuga de negros escravizados através do auxílio dos padres da Igreja São Benedito, que 

permitiam aos negros esconderem-se na galeria subterrânea, que ficava no referido templo, cuja 

saída era no Banhado (Informação verbal). 

Contudo, Milton Balbino dos Santos, vulgo Milto Preto, afirma que o túnel foi fechado, 

no ano de 1954. Na época Milto Preto trabalhava na prefeitura como inspetor de quarteirão, 

atuando na vigilância do centro e do Bairro de Santana. Por motivos desconhecidos, a prefeitura 

ordenou o selamento do túnel do Banhado. Milto Preto e outros moradores do Banhado foram 

chamados para selar a entrada que ficava na encosta. De acordo com o Seu Milto Preto a entrada 

do túnel localizava-se numa parte da encosta, bem próxima à sua chácara, onde existem várias 

minas d’água. Na versão de Milto Preto o ponto de saída do túnel era na Santa Casa de 

Misericórdia. A passagem subterrânea era utilizada por agricultores que levavam seus produtos 
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até a Cooperativa de Laticínios, onde havia um ponto de embarque da ferrovia. A entrada do 

túnel era relativamente grande, de modo que uma pessoa poderia atravessar de pé, de um lado 

para o outro. O entrevistado conta a estória de que havia muitos objetos de valor escondidos no 

túnel (Informação verbal). Esta versão foi complementada por Dona Cida, dito que uma mala 

cheia de ouro havia sido guardada no túnel pelos quilombolas (Informação verbal).  

Assim como o túnel do Banhado, há várias histórias de assombração associadas à 

categoria: Banhado de antigamente, como: a ferrovia. Do ponto de vista do observador externo, 

o trem atravessando a variante do Banhado integrava os elementos bucólicos de uma paisagem 

pictórica, tal como os cenários naturalistas da vida no campo. Do ponto de vista de um morador 

do Banhado, a passagem do trem pela variante do Banhado fazia parte de sua prática espacial, 

bem como domínio simbólico. Não por acaso, a cada episódio trágico, como um atropelamento, 

ou, descarrilamento, as estórias eram carregadas de simbolismo. Na reportagem do Jornal 

Valeparaibano, de 1986, Maria Rosa do Espírito Santo, relatou uma estória de assombração 

sobre o túnel (VALEPARAIBANO..., 1986a, p. 3):  

 

“Certa vez uma mulher que morava aqui, ela já morreu, estava passando à noite pelo 

túnel e viu um padre parado na porta. Ela dizia que se aproximou e o padre a empurrou 

Banhado abaixo, ferindo-a. Ninguém nunca deu muita confiânça para essa conversa 

de assombração, mas eu é que não iria lá conferir” (VALEPARAIBANO..., 1986a, p. 

3).  

  

Pelo número de referências à ferrovia, percebe-se a relação dos moradores com a 

ferrovia na representação deste Banhado de antigamente. Na pesquisa documental 

identificamos uma planta de 1955 (Figura 28), com a área ocupada pelas famílias do Banhado, 

ao todo 26 moradores cadastrados. Nota-se a disposição dos terrenos situados junto ao ramal 

da ferrovia, indicando que a ferrovia foi um elemento estruturante da ocupação original do 

Banhado. 
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Figura 28. Planta da área da prefeitura situada junto a E.F.C.B. 

 
Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1955).     

 

Kardec Gonzaga demonstrou disposição para relatar os causos e lendas do Banhado, 

enquanto seu irmão, Valdir do Prado, demostrava preocupação. Ambos relataram diversos 

causos e lendas, dos quais selecionamos alguns para discussão:  

 

“Eu tava na casa do Seu Zé Miranda, chamava, a gente tratava de Nhô Zé Miranda, 

[...] tava na casa do Zézinho depois de toca lá pela quase meia-noite assim, mês de 

junho, um frio, e a cachorrada começo lati, uiva no terrero. Aí o Seu Zé Miranda já 

tinha guardado a sanfona, aí na linha do trem ali, eu juro pra vocês rapaiz, num é eu 

que ouvi não, todos nóis ali ouvimo, é... sabe quando é Sexta-Feira da Paixão? Num 

tem aquela procissão de gente cantano pra rua? E uma mulher cantano: 

“Ah/Ah/Oh/Oh”, tava passano em frente da linha... pingano meia-noite. Era dia de 

sexta-feira. Não! Era mêis de junho, um frio lascado, na hora Seu Zé Miranda falo: 

“Entra pra dentro”! Quando ele falo assim nossa eu arrepiei, até hoje eu arrepio, vim 

entrano pra dentro nesse dia eu durmi lá na casa do Zézinho, e fiquei quetinho lá. Seu 

Zé falô: “De sete em sete ano passa essa procissão, aí e vai lá na curva da morte”... 

aonde o trem viro” (Informação verbal).   

 

Além do episódio da “procissão fantasma”, Kardec Gonzaga relata a estória dos “frades 

fantasmas”:  

“Aí a minha mãe vinha vindo, onze hora da noite, com o Guido, meu irmão. Ela olho 

assim na linha do trem, vinha vindo dois frades... dois frades... dois frades... o que 

dois frades tá fazeno onze hora da noite num lugar daquele, sem luz sem nada?! Ela 

não contô pro meu irmão, “vem aqui ande logo pra gente entrá pra portera”!” Aí ela 

entrô ali, tinha um portãozinho só num tinha a portera, ela entro no portãozinho assim, 

os dois home entraro dentro do buero assim, um atráis do outro” (Informação verbal). 
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Ainda assim, havia a estória da “mulher do cobertor”. Segundo Kardec Gonzaga, era 

uma moradora do Banhado, tuberculosa, amiga de sua mãe. A senhora ganhou este apelido dos 

moradores por usar sempre um cobertor nas costas. Esta senhora dirigia-se sempre ao Sanatório 

Maria Imaculada à procura de comida, remédios e conforto espiritual. Certo dia, após a refeição 

do sanatório, esta senhora se despediu das irmãs pela última vez (Informação verbal):  

 

“Isso, comeu tudo lá, e aí foi. Passo tinha passado em casa, despediu da minha mãe, e 

adivinha o que que ela feis? Enfrentô a Maria Fumaça... Aí o trem matô ela. Óbvio, 

né. Aí só que depois ela começô aparece na linha lá de noite. [...] Com aquele cobertor 

nas costa, ninguém ficava na linha. Entendeu? A gente ia buscá água lá na bica, 

quando falava: “A mulher do cobertor aí!”. nem eu ficava (Informação verbal). 

 

Valdir do Prado permanecia em silêncio, enquanto seu irmão parecia se divertir ao 

contar as estórias. Assim mesmo, Valdir do Prado relatou um trágico episódio ocorrido na linha 

férrea:  

“Então mais isso não é de assombração, mas é real né. O meu amigo ele era pedrero, 

e ele tava trabalhando lá, tava massando o teto. Aí conforme ele bateu a colher de 

massa, veio... no rosto. Então ele num pôde mais trabalhá, “vô volta pra casa”, aí com 

olho assim, que ele podia olhá com um olho só, pegô a bicicleta e veio, veio pela linha 

do trem. Aí o trem tinha acabado de passá, e tinha uma mulher, uma loira lá, madame 

num sei, e o trem pegô matô ela. Aí quando ele veio andano assim daqui a pouco ele 

viu um pé. Aí ele arregalô, daqui a pouco uma cabeça, daqui a pouco, mais pra frente 

barrigada, porque quando o trem pega você ele vem esparramando, rancano, então 

arrancava pé, cabeça, barrigada. Chego em casa nervoso né. “Aí aconteceu isso pá-

pá-pá a mulher tá lá e tal né”. Ah tá! “Mais espera! Eu tô em casa? Eu tô em casa 

porque?”Ele até esqueceu a razão que vinha, que vinha pra casa. Curô o olho” 

(Informação verbal).  

 

O resgate proposto nesta pesquisa acerca dos saberes dos moradores do Banhado, 

incluindo causos e lendas, se deve grandemente ao esforço de pensar e agir além do pensamento 

abissal. Como aponta Souza Santos (2009) deve-se reconhecer as formas de exclusão abissal 

para propor um pensamento pós-abissal que rompa radicalmente com as formas modernas de 

pensamento e ação. A emergência do conhecimento das formas de dominação e violência contra 

os grupos socialmente excluídos só poderá ser enfrentada a partir da experiência do outro lado 

da linha.  

Ademais, como apontam Adorno e Horkheimer (1985), os mitos, embora criticados pelo 

esclarecimento (filosofia e ciência) eram essencialmente formas de esclarecimento, ou seja, 

buscavam relatar, denominar, explicar a origem dos acontecimentos através da mitologia. 

Apesar do inegável progresso científico da humanidade, a ciência reduziu a explicação de todos 

os fenômenos a partir da racionalidade. Este ponto é fundamental para compreender o momento 

de mudança epistemológica, no qual o mundo é submetido ao domínio dos homens, e não o 

contrário. Desta feita, “o mito converte-se em esclarecimento, e a natureza em mera 
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objetividade. O preço que os homens pagam pelo aumento de seu poder é a alienação daquilo 

sobre o que exercem o poder. O esclarecimento comporta-se com as coisas como o ditador se 

comporta com os homens” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 21). Na visão moderna, a 

sujeição da natureza à manipulação e a dominação dos homens obedece aos padrões aceitáveis 

de normalidade. 

Neste trabalho valorizam-se os saberes dos moradores do Banhado, pois se trata do 

esforço de nos situarmos no outro lado da linha. Contra a epistemologia dominante, aponta 

Souza Santos (2009), o pensamento pós-abissal busca aprender o outro lado da linha a partir 

das epistemologias do Sul. Busca confrontar a monocultura da ciência com uma ecologia de 

saberes, este último conceito “se baseia no reconhecimento da pluralidade de conhecimentos 

heterogêneos (sendo um deles a ciência moderna) e em interações sustentáveis e dinâmicas 

entre eles sem comprometer a sua autonomia. A ecologia de saberes baseia-se na ideia de que 

o conhecimento é interconhecimento” (SANTOS, 2009, p. 44, 45).  

Assim sendo, consideramos importante ressaltar que os causos e lendas do Banhado, 

quase sempre, estão relacionadas com as lembranças infantis dos entrevistados, marcado com 

a presença do sobrenatural. Segundo Kardec Gonzaga, seus irmãos aventuram-se no túnel do 

Banhado, junto com outras crianças que moravam no centro da cidade. No entanto, o 

entrevistado tinha medo do lugar (Informação verbal). As estórias de assombração eram 

alimentadas pelos pais com elementos pedagógicos, como aponta José Donizetti: “eu tinha 

medo dele (túnel do Banhado) por causa de que a minha mãe falava que lá dentro tinha um 

padre com dois cachorro preto... e se a gente entrasse lá num saía mais” (Informação verbal). 

Da mesma forma, a subcategoria ferrovia também associada às lembranças infantis, cuja 

imponência das locomotivas despertava a admiração das crianças e o zelo dos pais, neste 

Banhado de antigamente. Para Kardec Gonzaga a experiência da ferrovia foi importante ao 

ponto do mesmo memorizar os horários e os tipos de trens:  

 

“Nossa, a gente quase que não usava relógio porque era tudo os horários do trem. 

Tinha o Bacurau que vinha as cinco e quinze da madrugada, sentido Rio-São Paulo, o 

Bacurau, acordava a gente que a casa tremia toda. O Bacurau é um trem cargueiro e, 

com um vagão só de passageiro. Depois quando era... sete e quinze, assim, vinha a 

Litorina. Litorina é igual ao metrô de São Paulo com um, com dois vagões só. É sete 

e quinze, sete e vinte descia um que ia pro Rio. Quando era oito e meia vinha o Trem 

Baiano, o trem, a gente chamava de Trem Baiano era o Expressinho que chamava. O 

Expressinho era assim, eram oito, nove vagões de passageiros. Isso era oito e meia em 

ponto, podia olha no relógio, oito e trinta ele passava, ele vinha e ia pra São Paulo. 

Quando era nove e meia, quinze pras dez, sem falha também, vinha o Trem de Aço, 

aí parecia uns metrô de hoje, aqueles trenzão brancão. Aí a gente chamava de que ali 

era o trem dos rico só, ali só andava gente rica ali. Vinha de São Paulo pro Rio, o 

Trem de Aço. Quando era meio dia e quinze tinha um Cargueiro que passava aí 

também. Quando ele não passava por aí, ele passava na outra linha, o Cargueiro, às 
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vezes tava interrompido lá, ele passava, a gente chamava de Linha Nova a outra linha. 

Quando era duas e meia sem falta, vinha outra Liturina... passava duas e meia. Quando 

era quatro e meia, aí vinha um Expresso de... de São Paulo pro Rio. Quatro e meia 

vinha o Expresso, e aí vinha um outro Expresso, quinze pras seis, vinha do Rio pra 

São Paulo de novo, um outro e era o último, esse era o último expresso, por que aí já 

era o Bacurau ás cinco e meia da manhã de novo” (Informação verbal).  

 

O relato acima permite uma análise fundamentada na noção de tempo e experiência das 

sociedades capitalistas, de acordo com Benjamin (1994). A crítica de Benjamin focaliza a 

pobreza da experiência nas sociedades capitalistas, que modificou profundamente a transmissão 

da experiência, antes comunicada pelos mais velhos aos mais jovens na forma de provérbios, 

estórias e narrativas contadas à beira do fogo. O advento da técnica aportou uma nova miséria, 

relacionadas por Benjamim à industrialização e ao consumo de mercadorias. O tempo ditado 

pelo ritmo de produção e consumo das mercadorias eliminou o passado e o futuro das 

experiências humanas. Em seu lugar, existe somente o atual, um presente perpétuo ausente de 

significado. 

Ao analisar o relato de Kardec Gonzaga, percebe que as horas eram ditadas pelas 

situações rotineiras do dia-a-dia, como motores dos trens. Portanto, os dias eram 

experimentados de maneira relativamente longa, pois o cotidiano era atravessado por sons que 

sinalizavam as horas. O tempo não era o tempo abstrato do relógio mecânico, com seus 

ponteiros e números, mas um tempo vivenciado nas relações sociais. Kardec Gonzaga continua: 

“A gente ia na escola: “Olha, o trem da oito e meia já passou, pode ir na escola que já tá na 

hora” (Risos) (Informação verbal). 

De modo geral, as lembranças infantis dos entrevistados surgiram em momentos 

repetitivos, quase sempre relacionados aos temas do “sobrenatural” e a “natureza”. Na proosta: 

“conte um pouco de sua infância no bairro” a ruralidade aparecia sempre associada ao Banhado 

de antigamente. Mais uma vez, Kardec Gonzaga tece um relato emotivo sobre sua infância:  

 

“Ah eu tive uma infância linda rapaiz, eu num recramo não. Acho que a minha 

infância eu não venderia hoje... nem por deiz milhões de dólar... sabe [...] Sabe que 

que é pescá lambarizinho no riacho? Águas limpas, sabe, sem nenhuma poluição. Eu 

pegava penerão assim, penera cê conhece né? [...] Ia marisca lá no Banhado, pegava 

traíra desse tamanho (gesticula com as mãos o tamanho do peixe), cará, lambari, 

aquele... aquele bagre que tem uma fisga, mandi, mandi, pegava tudo no penerão 

assim, mais nóis pegava pra comê. Água limpíssima, o ar é puro, até hoje o ar lá é 

puro” (Informação verbal). 

 

Kardec Gonzaga questiona se o entrevistador sabe como é a experiência de “pescar 

lambarizinho no riacho”, pois mesmo com sua explicação não poderia descrever a singularidade 

de sua experiência. Para ele, sua infância não tem preço. De forma semelhante, José Donizetti 

descreve com detalhes as inúmeras brincadeiras do meio rural:  
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“Ah eu brincava de... a gente brincava, num sei se... cêis tem conhecimento, mais a 

gente brincava aqui de... de bréquinho, a gente brincava de pula-foguera, a gente 

brincava de soldadinho salvagem, a gente brincava de pega-pega com os índios que 

tinha aqui na época que eu era criança. E... nóis tinha várias brincadera, essas 

bricadera de criança assim de criança da roça que não tem conhecimento de cidade. 

Era aquelas brincadera de roça mesmo assim, que a gente vivia naquele convívio ali, 

e tinha a criançada tudo ali, tinha tanto criança nascido aqui já do pessoal que vinha 

mora aqui né... e também alguns índio que da época que ainda tava aqui” (Informação 

verbal). 

 

José Donizetti realiza uma distinção entre, o meio urbano e o meio rural, a partir das 

características rurais que o bairro possui, embora, esteja localizado no centro. Na entrevista de 

Dora Alice, as lembranças da adolescência estão associadas à construção das casas de pau-a-

pique, evento que lhe proporcionou os primeiros galanteios recebidos por seu futuro marido; 

Sergio Blanque Garcia:  

 

“as casinha de pau-a-pique era até gostoso menino, cê trabalha, sabe por quê? 

Principalmente quando a gente tava mocinha assim que a gente ia ajuda... a faze a 

casa né. Eles cortava a taquara, fazia amarrava as taquara assim, e ficava uma pro lado 

de cá e um pro lado de lá, então a gente como tava querendo paquera então... (risos) a 

paquera minha com o Sergio foi nesse negócio de joga barro no outro [...] (gargalhada) 

É, ele ficava dum lado e eu do outro, nóis ficava barriando. E quando chovia que a 

terra secava, molhava a terra assim aquele cherinho de terra. Nossa que gostoso! A 

maioria das casa nossa aqui era tudo de barro” (Informação verbal – grifo nosso). 

 

A referência às casas de pau-a-pique nos proporcionam conhecimentos acerca das 

habitações nos primórdios da Comunidade do Banhado. O barro constituía a matéria prima das 

casas, cujo cheiro de terra molhada proporcionava a Dora Alice sensações prazerosas. De forma 

semelhante, Kardec Gonzaga explica minuciosamente a forma de construção das casas de pau-

a-pique:  

“nóis cortava bambu, na lua certa, senão ele encaroncha. Cortava bambu, é... o esteio 

fazia casa de pau-a-pique. Então você, é como se fizesse uma cerca e põe barro de um 

lado e do outro, sabe. E cobre com sapê. Então as casas eram assim. Aí depois que o 

meu pai comprou um milheiro de telha, mais é aquelas telha antiga, ela é ovalzinha 

assim, e construiu a casa de pau-a-pique coberta de telha. Por que ele fez isso? Por 

que na época de junho vinha balão e queimava a casa. O balão vinha e queimava. 

Fazia Festa na cidade e o balão caia no Banhado. E uma vez ele perdeu o rancho 

todinho rapaiz. Quase que morreu cabrito dele por causa disso. Incendiou o rancho 

inteiro de madrugada. E isso ele comprou aquelas telha comum que chamava e cobriu 

a casa. Então nóis nascemo nessa casa, quarenta anos durou essa casa” (Informação 

verbal). 

 

As lembranças dos moradores nos apontam exemplos de práticas espaciais exercidas em 

lugares vividos no Banhado. Como aponta Halbwachs (1990), não existe memória coletiva que 

não se desenvolva num quadro espacial. O espaço, a realidade física permanece algumas vezes 

inalterada na memória. Reconstruímos nossas lembranças a partir da relação que estabelecemos 
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com o meio material. Apegamo-nos às coisas materiais. A disposição dos objetos na casa, dos 

móveis, dos cômodos, lembra-nos nossos amigos e familiares.  

De forma complementar, entende-se o espaço a partir de sua triplicidade. O percebido, 

o concebido e o vivido não podem ser compreendidos se lhes for atribuído o estatuto abstrato. 

Os três momentos do espaço social se reportam à relação do sujeito, membro do grupo de uma 

sociedade, com seu próprio corpo, e reciprocamente. A prática social supõe o uso do corpo na 

percepção do mundo exterior, ao mesmo tempo, perpassado pelo concebido e o simbólico 

(LEFEBVRE, 2006).  

Nas memórias, os moradores do Banhado expressam o domínio do simbólico sobre as 

percepções sensoriais. Normalmente construídas no esquema de mutirão, as casas de pau-a-

pique, por exemplo, não significam apenas a habitação, mas, as relações simbólicas e afetivas 

estabelecidas uns com os outros para com a natureza. Assim, os vínculos dos moradores com o 

bairro vão além das relações econômicas, pois estão solidificadas nas memórias afetivas, unindo 

o percebido, o concebido e o vivido.  

Neste Banhado de antigamente, a maioria dos entrevistados oferecem relatos 

semelhantes sobre as enchentes. Para tornar a terra apta para o plantio, o pai de Sergio Blanque 

desmatou toda a área equivalente a sua propriedade para reduzir o volume d’água, quando 

adquiriu o terreno em 1945. Segundo Sergio Blanque:  

“E aqui tinha época que nossa, vixe quando eu era criança por exemplo, nessa época 

de inundação, inundava, pegava-pegava pêxe na porta de casa. E por que vinha, 

inundava né, depois o Paraíba voltava o leito normal, aí aqueles pêxe... ficava né, e 

ali a gente pescava pêxe pra (risos) caramba, adoidado, é na porta de casa” 

(Informação verbal). 

 

Segundo Gonzaga, por vezes a várzea era invadida por um volume de água tão grande 

que a inundação atingia o bairro de Santana:  

 

“Uma vez inundou boa parte ali de Santana [...] é Santana, o Paraíba enchia tudo ali. 

O Seu Zé da Viola, não sei se você conhece, é um violeiro famoso ali do Alto da 

Ponte, ele vinha pescar de canoa aqui pelo Banhado afora tudo, cruzava tudo aí a fora 

por que virava um mar isso aí tudo” (Informação verbal). 

 

Segundo Fabrício Camillo, noventa por cento de toda sua família deixou o Banhado 

devido aos desastres provocados pelas enchentes. Muitas famílias optaram por mudar de local, 

temerosos de perder plantações e residências, caso continuassem residindo em área de 

inundação (Informação verbal). De forma complementar, Kardec Gonzaga teceu um relato 

minucioso sobre as antigas enchentes e como faziam parte da vida no bairro.  

 

“meu pai chegou em 36 e já tinha dois sítios aí que é do Espanhol, Seu Durvalino, já 

tinha gente aí. Aí ele juntô esse homens, com ferramentas pra abrir as valas, quando 
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você passa aqui na bera da avenida você vê as valetas. Então o meu pai com os 

moradores abriram valetas pra água escorrer lá pro Paraíba, pro Rio Paraíba, pra 

poder... planar. Que a ideia era trazer banana aí, meu pai foi um dos que trouxe banana 

aí no Banhado. Aí começou as lavouras, aí nesse decorrer a gente sofria porque, por 

que vinha, Santa Branca [...]E não existia computador, parece que era tudo manual, 

eles tinham que abrir as comportas rapaiz, pra soltá a água. Então eles avisavam as 

cidades ribeirinhas aqui, e o Álvaro Gonçalves que era o locutor de rádio da época, o 

jornalista famoso aqui, anunciava aqui: “Oh tal dia Santa Branca vai soltar sete metros 

de água”. Pronto, aí as vizinhanças aí do meu pai, os moradores, já tinha bastante 

moradores, em 57, 50, 60, eles vinha tudo, a maioria vinha em casa, por que: aí na 

chácara do meu pai tinha uns ranchão que ele criava cabrito, mas alí virava moradia 

assim até a água abaixar. Então virava uma Caraguatatuba aí rapaz o Banhado, virava, 

aí o meu pai perdia bananal, perdia lavoura de verdura. Uma vez eu vim comprar 

pimenta do reino com a minha mãe no mercado municipal, quando a gente vinha 

voltando ela falou: “vamo anda depressa porque a água vem vindo”. Você olhava tava 

branquinho o Banhado rapaz, aí eu cheguei correndo em casa, eu já peguei uma 

taquarinha fincava assim no chão, você via a água lá, e você tirando verdura e pondo 

na cesta. Ponto, quando você olhava ali a taquarinha já tava dentro da água, quer dizer, 

a água tá subindo, tava subindo, aí a gente correu, correu, conseguimo ainda salvar 

uma horta boa da minha mãe. É dá saudade rapaiz” (Informação verbal).  

 

As memórias do percebido e do vivido, nos revela Kardec Gonzaga: “É uma coisa que 

fixa pra sempre. Então eu tô na rua eu passo de ônibus, eu vejo a painera lá eu lembro quando 

a minha mãe prantô. Dá vontade de chorá” (Informação verbal). A apropriação simbólica das 

minas d’água e dos pomares, dos peixes do rio e das árvores, é equivalente à apropriação 

econômica dos mesmos recursos. Ao provocar o retorno de lembranças tão íntimas, 

identificamos a subcategoria: morrer no bairro. Sergio Blanque e David Morais afirmaram este 

desejo post-mortem. Segundo Sergio Blanque: “eu já falei pra minha muié num tá, num tá 

aceitano a ideia mais eu, se eu arrumá cremação aí, lá no Horto São Dimas, lá cremado depois 

de morto. Joga aqui na minha área aqui (sorriso)” (Informação verbal). Da mesma forma David 

Morais: “eu vô resisti até o fim! E foi que nem eu falei pra vocêis aqui! Torno a repeti! Posso 

fala pro Carlinhos pra qualqué prefeito que entrá: “Por favor, faça meu túmulo dentro do 

Banhado (risos)” (Informação verbal).  

A Religiosidade de Matriz Africana também estava presente nas entrevistas. Nesta 

subcategoria encontramos Kardec Gonzaga e seu irmão Valdir do Prado. Embora os irmãos não 

façam parte de nenhuma religião de matriz africana, o pai de ambos, Senhor Luiz Gonzaga, 

segundo os entrevistados, era de tradição espírita (Informação verbal), assim como Fabrício 

Camillo, que embora não more no Banhado, é um religioso praticante e pai de santo 

(Informação verbal). O Senhor Luiz Gonzaga era conhecido como o “Seu Luiz Curador”. 

Segundo Kardec Gonzaga era comum o movimento de pessoas que buscavam no senhor Luiz 

Gonzaga a cura de suas enfermidades:  

 

“É aqui que mora do Seu Luiz Curador?” A gente tava jogano bolinha na linha, aí a 

gente já escutava: “aqui que mora o Seu Luiz Curador?” “Ta aqui, é meu pai”, já-já 
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dava o recado. Então era assim, as veis ele tava lá na roça carpino, rancano mandioca 

lá, aí minha mãe gritava: “Luiz! Tem gente aqui”, aí ele vinha [...] ele conhecia, ele 

conhecia bastante coisa, e conhecia remédio também que fazia mau também. Cê 

entendeu? É ervas. Pro cê tê uma ideia, eu tinha uma gata amarela desse tamanho 

assim, eu gostava, eu ganhei a gata da Dona Francisca lá da Fazenda do Poço. Aí troxe 

a gata, nossa a gata dormia comigo, e o trem, essa passagem de trem ali, ela tinha um 

vício, fié da mãe, que ela ficava olhano a rodagem do trem, daqui a pouco ela pulava 

pra lá, mais ela num passava direto, ela ficava no meio da linha e o trem passano por 

cima, daqui a pouco ela passo pro outro lado de novo. Ela era esperta. Só que um dia 

deu nhaca, ela pulo se atrapalho e o trem corto a cauda dela e uma perna. Entendeu? 

E agora? Aí ela ficô na linha, aí o meu pai pegô a gata, levô, falô ainda pra minha mãe 

assim, aquele jeitão dele: “como é que fais? Acaba de matá ou cura?” Pai era assim.  

Pra não dexá o animal sofrê, aí eu falei: “não dá pra cura sim”, aí a minha mãe também 

pegaro cinza lá do fogão, uma erva de mato, embruiaro o resto do rabo que sobrô, 

embruio a perna dela, e dexô a gata lá, sabe, ficô a gata lá andano com uma perna só 

e sem o rabo”15 (Informação verbal). 

 

Neste Banhado que também é local da religiosidade de matriz africana há praticantes de 

umbanda e candomblé. Milto Preto vem de tradição da umbanda repassada por seus pais e avós 

que vieram de Minas Gerais para São José dos Campos. O mesmo possui uma tenda na Vila 

Cândida, com mais de 60 anos. Ademais, Milto Preto é o fundador de duas federações que 

representam as religiões de matriz africana na região: a União Federativa de Umbanda e 

Candomblé do Vale do Paraíba e a Liga de Umbanda e Candomblé do Litoral Norte. Apesar de 

intensa atividade de Milto Preto como pai de santo, ele não realiza nenhuma atividade no 

Banhado, pois devido suas crenças religiosas a moradia não deve dividir o mesmo espaço com 

a tenda de umbanda e candomblé, devido as forças que atuam no local religioso (Informação 

verbal).  

Por outro lado, Orion Leônidas Aleixo, ou, Pai Orion Oju Bara, é oficialmente um dos 

pais de santo em atividade no Banhado. O mesmo resgatou com detalhes sua trajetória e 

ancestralidade dentro do candomblé (Informação verbal):   

 

“Eu toco umbanda, fui iniciado na umbanda né, na Tenda Caboco Pena Roxa, Pai 

Bachão. Dipois passei pra casa de... é tenda é... Tenda Caboco... Sete Montanha, Serra 

Negra, desculpa, é Tenda de Umbanda Serra Negra e Vovó Rita, que era do meu vô 

Jurandir que era um dos maiores quimbandero de São José dos Campos, junto com o 

Seu Milto. E ele tinha também o terrero aqui, saiu do Banhado [...] e ele chego me dá 

todos os armamento dele, tinha uma sala de milagres né, vinha gente de caravana. 

Jurandir do Oxóse, filho de Valdemiro Baiano, chamado: Papa do Candomblé, tá, da 

Bahia, Axé da Bahia. Então, quando ele saiu do Banhado ele faleceu, meu pai de santo 

que era filho dele, que agora era Tenda Caboco Pena Roxa, tenho o documento aqui, 

ele também aconteceu uma fatalidade na casa dele que faleceu uma senhora, e ele 

perdeu aquele encanto da religião. E aí tinha a Dona Nísia também que me conhecia, 

faleceu, acabô, tinha o Seu Zélio, que era um dos maiores quimbandero também de 

São José dos Campos, acabô. Então eu iniciei com sete ano de idade, né, dentro da 

religião, umbanda e quimbanda. Quando fecharo esses terrero eu montei minha casa, 

onde você tá vendo eu tô tocando, meu barracão, eu nem sei como eu construí, eu vô 

construino, destruo, mais eu vô. É... só no meu barracão tem deiz anos. E... aí eu 

                                                 
15 Valdir do Prado e Kardec Gonzaga. Entrevista concedida em junho de 2014.  
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conheci Mãe Cristina, era esposa da... do filho da Mãe... Da Nísia. E aí eu iniciei no 

candomblé com Alex Turibodê, eu sô, eu sô iniciado em 2006 no candomblé. Sou o 

primeiro Exu de São José dos Campos. Eu não tenho esse documento pra te prová, 

porque meu pai faleceu, aí parentes dele se afastaro da religião, mais todo mundo me 

conhece aqui em São José, como: Oju Bara, os olhos de Exu de São José. E quando 

eu iniciei no candomblé, eu entrei porque eu estava com sintomas de câncer, e aí a 

religião, eu tive que entra porque eu tinha um, agora que eu fui fazê cirurgia, mais o 

médico disse que se eu demorasse mais dois anos ia dispara pro meu corpo, né. Aí eu 

operei, mais eu entrei na religião por causa desse câncer. E fiz o santo, fui fazê os 

exames não constô mais que tava com essa doença, graças à Deus. Tomei minha 

obrigação de um ano com ele, tomei minha obrigação de trêis, né, um, dois e trêis né, 

com ele, e ele chego a falecê né. Sou também, é meu vô de santo chama: Silvio de 

Mogi das Cruzes, e o meu bisavô de santo chama: Tatapécio, o Rei do Axexê de São 

Paulo. E eu já venho de dois, duas origem africana que é o Tata, que é o Tata da Bahia, 

e o Tatapécio, que é o Valdemiro Baiano e o Tatapécio. Sou bem escorado. E vim dos 

quimbanderos mais antigos de São José dos Campos que abriu minha casa de 

umbanda e quimbanda, que minha casa chama: Tenda Caboco Pena Preta e José de 

Angola” (Informação verbal).  

 

A partir das entrevistas com moradores do Banhado e, da observação participante, 

vejamos no Terceiro Tempo a paisagem vivida na poesia de um morador do Banhado.  

 

3.3 Terceiro Tempo: O planejamento tecnocrático no contexto dos debates ambientais – 

da ditadura à redemocratização 

 
3.3.1 Um poeta desvela a paisagem vivida: Banhado meu namorado 

 

Banhado meu namorado 

O meu amor é proteção 

Eu lhe cubro de cuidados 

Não agrido o teu chão.  

É amor correspondido 

Cuido de você querido 

E você me dá o pão.  

ZÉ MAURÍCIO BAU, POETA CORDELISTA NASCIDO NO BANHADO.  

 

Foi quando acabou a fase dos prefeitos nomeados em São José e o primeiro eleito foi 

Joaquim Bevilacqua. Havia várias correntes na cidade que tentavam responder à 

pergunta: o que fazer com o Banhado? 
Alguns achavam que deveria ser construído um parque aquático, outros uma 

Disneylândia. A favela se expandia, embora ali não fosse local para habitação, 

devido ao solo turfoso. 
Chamaram, então, Oscar Niemeyer e sua equipe. Ao chegar, o arquiteto ficou por 

muitos minutos olhando a paisagem. Depois, atravessou a rua e juntou-se ao grupo. 

Então o prefeito perguntou: “Que devemos fazer com o Banhado?” 
A resposta foi simples e objetiva: “A natureza demorou milhares de anos para fazer 

esta magnífica paisagem. Como e por que destruí-la?”. O grande mestre da 

arquitetura reconheceu que nem ele era capaz de ofuscar essa obra divina.  
Causo de Ciro Bondesan dos Santos (ANDRADE, 2012).  

 

Era o ano de 1969, quando nasceu o poeta José Maurício Bau, o filho mais novo de 

Dona Josefina e Seu José Benedito. Nascido numa casa de pau-a-pique, nas mãos de Dona 
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Cida Parteira, José Maurício cresceu e fez do Banhado o seu mundo. Com cinco anos de idade, 

ainda sugando chupeta, corria na janela para ver o trem passar. Subia no fogão à lenha para 

ver a mãe cozinhar e beliscar uma colherada de arroz ou um pedacinho de carne. Quando não 

estava na cozinha, estava na horta no fundo da casa, vendo seu pai trabalhar.  

José Maurício já era chamado carinhosamente de Zé Maurício pelos pais e seus irmãos. 

No ano de 1976, iniciou os estudos na 1ª série do Grupo Escolar Olímpio Catão. Localizada 

no centro, a escola era próxima de sua casa; a única dificuldade era a travessia da encosta do 

Banhado. Assim como os demais moradores, Zé Maurício retirava os calçados e subia a trilha 

de terra, encosta acima. Ao chegar à Avenida São José, os pés estavam empoeirados ou 

enlameados. Lavava-os na fonte da Praça Afonso Pena e calçava-se novamente. Aprendera 

este ritual com Eliete, sua irmã mais velha, quando ela o levava para a escola, sempre no 

período da tarde.  

Era véspera da Semana Santa quando a escola promoveu um festival de poesia. Havia 

prêmios para os alunos que se destacassem, incluindo um ovo de páscoa para o primeiro 

colocado. Eliete levou o pequeno Zé Maurício na escola, mas, dessa vez, para se preparar para 

o festival de poesia. Na ocasião, Zé Maurício não estava com disposição para participar 

daquela atividade, pois, acreditava se tratar de algo monótono e cansativo. A alguns metros 

da escola, Zé Maurício teve um encontro inusitado com um menino aleijado que utilizava um 

carrinho de madeira para se locomover. O menino aleijado e sua mãe eram moradores de rua. 

Ambos estavam na calçada da Praça Afonso Pena pedindo esmolas. Zé Maurício atravessava 

a calçada, quando o menino, ali sentado no carrinho de madeira, estendeu o braço e entregou 

à Zé Maurício um pedaço de papel em branco. Zé Maurício olhou curioso para o papel, 

indagando a motivação do gesto.  

- Moço! Ele tem o papelzinho, agora só falta a caneta pra escrever o versinho pra ele 

– disse a mãe do menino aleijado. Naquele instante, Zé Maurício sentiu aflorar dentro de si a 

poesia. A necessidade de colocar para fora o que sentia foi imediata. Por conseguinte, o festival 

de poesia da escola tornou-se o estímulo inicial. No dia seguinte, Zé Maurício começou a 

ensaiar os primeiros versos. No entanto, havia uma dificuldade – Zé Maurício não tinha 

nenhum caderno para começar a exercitar as primeiras linhas. Foi até a horta pedir dinheiro 

para seu pai, mas Seu José Benedito não tinha dinheiro para comprar nenhum caderno. 

Frustrado, Zé Maurício encontrou na dificuldade uma solução. Foi no armário da cozinha 

procurar um pedaço de papel de pão para escrever o primeiro verso. Naquela semana, ensaiou 

os primeiros versos em papel de pão, quase sempre cedidos por vizinhos. 



 

 

210 

 

  
 

No dia do festival, Zé Maurício recitou o primeiro verso de sua vida no pedaço de papel, 

aquele entregue pelo menino aleijado. Escreveu um verso em homenagem à Dona Irene, a 

merendeira da escola, que estava grávida. 

Minha doce neguinha 

Não sente vergonha 

Com a barriga gordinha 

Esperando a cegonha. 

Zé MAURÍCIO BAU, POETA CORDELISTA NASCIDO NO BANHADO.  
 

Por seu desempenho inusitado, Zé Maurício foi o primeiro colocado do festival de 

poesia, ganhando o ovo de páscoa. A partir de então, nunca mais parou de escrever. 

Normalmente, Zé Maurício inspirava-se nos acontecimentos e personagens das experiências 

vividas no Banhado e na cidade. Um dos primeiros versos deste período chama-se: Os cantores 

do Banhado, e retrata seu contato com a natureza.   

Um tom lindo e afinado 

Vem do alto dos galhinhos 

Os cantores do Banhado 

Meus amigos são os passarinhos.  

 

E acredite se quiser:  

Outro dia bem cedinho!  

Eu ouvi um bem-te-vi 

Recitar o meu versinho 

ZÉ MAURÍCIO BAU, POETA CORDELISTA NASCIDO NO BANHADO.  

  

Zé Maurício utilizava a poesia como lazer, mas também como modo de vida, pois não 

suportaria guardar em seu coração todos os seus sentimentos. Quanto mais poemas ele 

escrevia, mais ideias para novos poemas ele tinha. Quanto mais colocava os sentimentos para 

fora, mais sentimentos ele acumulava. Aos doze anos, Zé Maurício viveu uma situação amorosa 

que lhe inspirou a escrever um poema, no qual falava da cidade, mais especificamente, do 

trabalho de varrição no COSEMT16. O poema chamava-se: O Cenourinha. 

A chorar pelo Esplanada 

Eu passo nesse anoitecer  

Caminhando depressinha 

Esperançoso que a loirinha 

Na vidraça vem me ver.  

 

Quando eu a conheci 

No céu não havia lua.  

A conheci de manhãzinha 

Ao chegar de cenourinha 

Pra varrer a sua rua.  

                                                 
16 O Centro de Orientação Socioeducativa do Menor Trabalhador (COSEMT) era fruto de ações da 

municipalidade no âmbito do desenvolvimento social, ainda do início da década de 1970, como os Fiscais do Lixo 

e o Projeto Brasil. Foi inaugurado em 1979, vinculado ao Departamento de Promoção Humana da municipalidade. 

É considerado o embrião da Fundação Hélio Augusto de Souza (FUNDHAS), criada pelo Decreto Municipal n° 

3227/1987, de 28 de abril de 1987 (FUNDHAS, 2019).  
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Recordo que outros meninos 

Amigos de varrição 

Caíam na gargalhada 

Ao me ver nesta calçada 

Beijando a sua mão.  

 

Nervoso o encarregado 

Meu deu um beliscão 

Gritou: volte o serviço!  

Vai parando já com isso 

Ou recebe a suspensão!  

 

No feriado o seu pai 

Nos viu lá na Anchieta.  

Quando nos viu abraçados 

Ele pulou do carro irado 

Parecendo um capeta.  

 

Ao ouvir minhas verdades  

Ele ficou descontrolado 

Gritou: muleque, vá embora!  

Minha filha não namora 

Com quem mora no Banhado!  

 

A chorar pelo Esplanada 

Eu passo nesse anoitecer  

Caminhando depressinha 

Esperançoso que a loirinha 

Na vidraça vem me ver.  

ZÉ MAURÍCIO BAU, POETA CORDELISTA NASCIDO NO BANHADO.  

      

No ano de 1981, a Comunidade do Banhado entrou em festa com a instalação da rede 

de distribuição de água, iluminação pública e rede de energia elétrica. O prefeito da época, 

Joaquim Bevilacqua, foi aclamado pela comunidade como grande benfeitor. Na inauguração 

destes serviços, houve uma solenidade, com a presença de toda a comunidade, que se reuniu 

na quadra esportiva, junto ao prefeito Joaquim Bevilacqua, acompanhado do Governador 

Paulo Maluf, e o gerente da Eletropaulo, o Sr. Renê. Após o hasteamento das bandeiras e 

execução do Hino Nacional, prefeito e governador do estado discursaram. Para ligar a energia 

elétrica, o Sr. Renê se dirigiu até a caixa de força da Avenida Madre Teresa, acompanhado do 

prefeito, do governador, e de uma comitiva de moradores. Ao girar a chave de acesso, as 

lâmpadas dos postes de madeira transmitiram a luz pela primeira vez, e o Sr. Renê pronunciou: 

“A partir de hoje, aqui vai ser chamado Jardim Nova Esperança por que aqui está a esperança 

de vocês”. Para relembrar este acontecimento, Zé Maurício reuniu diversos acontecimentos 

no poema “A História do Banhado”:  

Meu amigo tão prezado 

Se achegue pra escutar  

A história do Banhado 

Eu agora vou contar 
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Este nosso povoado  

Repleto de gente fina 

Começou iluminado 

Pela luz da lamparina. 

 

Sofremos igual ao nordeste 

Enchendo o balde lá na bica 

Amigo pra nois a Sabesp 

Era só pra gente rica 

A Dona Tina, a Dona Emília 

O Seu Davi, Seu Zé, Seu João 

São as primeiras famílias  

Que chegaram nesse chão 

 

Meu berço foi uma caixinha 

Eu era um pobre neném 

Comparo a nossa casinha 

Ao presépio de Belém 

Recordo que de manhãzinha 

Logo depois de mamar 

No colo da mamãezinha 

Eu olhava o trem passar. 

 

Debaixo do pé de limão 

Já um pouco crescidinho 

Num velho papel de pão 

Fiz o primeiro versinho 

Sempre que o Padre João 

Descia para nos visitar 

Eu beijava-lhe a mão 

E começava a cobrar 

Padre não quero carinho 

Nem bolinha pra chutar 

Eu queria um tercinho 

Me ensine a rezar. 

 

No comecinho de Oitenta 

Adoro muito relembrar 

Já deixando a chupeta, 

Pulei muito a cantar. 

Veio a luz, veio a água 

Deu-se a grande promessa 

O Seu Maluf e o Bevilacqua, 

Fez a gente fazer festa 

 

Foram lutas e agruras, 

Para o bairro melhorar 

Agora tem a prefeitura 

Nos mandando se mudar. 

Sou pecador, não sou Jesus 

Mas desejo redimir 

Dou a vida numa cruz, 

Pro Banhado não sair. 

ZÉ MAURÍCIO BAU, POETA CORDELISTA NASCIDO NO BANHADO.  

 

Na fase adulta, Zé Maurício se consolidaria no campo artístico como poeta popular. 

Autor de milhares de poemas, suas poesias agrupam diversos cadernos manuscritos. Embora 

tenha o desejo de ser um autor reconhecido na literatura de cordel, vivendo de sua arte, com 
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livros publicados, Zé Maurício não possui condições financeiras para arcar com os custos de 

um livro. Contenta-se com o prazer que a poesia lhe proporciona, encarando a si mesmo como 

um vaso, no qual a entidade Inspiração lhe deposita os sentimentos que darão fruto às poesias. 

Poeta amante da cidade e do Banhado, sempre assina os seus poemas declarando sua origem 

bairrista – poeta cordelista, nascido e criado no Banhado.  

 

Na composição do poeta Zé Maurício Babau, A História do Banhado, se observa como 

uma relação de afeto para com o representante do poder político e religioso. O autor do poema 

expressa todo o saudosismo nos acontecimentos passados, lugares do bairro como o ramal da 

ferrovia, e personagens representados na figura dos moradores antigos. Mas o poema também 

apresenta outros elementos que caracterizam a representação de um passado de sofrimento e 

carência material, porém, aliviado pelas benesses do pároco e do político provedor. O pároco 

com uma atitude consoladora e caridosa promove conforto espiritual. A Paulo Maluf, o 

governador, e Joaquim Bevilacqua, o prefeito, foi atribuída a imagem do político provedor, 

homens caridosos que levaram o saneamento básico e a energia elétrica para o bairro.  

No campo político, as entrevistas e documentação disponibilizada pela Comissão de 

Moradores do Banhado nos indicaram a existência de antigos vínculos dos políticos locais com 

o Jardim Nova Esperança. Na poesia de Zé Maurício percebe-se na relação dos governantes 

com a população do Banhado uma forma patrimonialista de governar, pautada na construção 

de uma relação de confiança e amizade representada na figura do governante – Maluf e 

Bevilacqua.   

No Brasil, segundo Holanda (2008), a entidade privada sempre precede nos indivíduos 

a entidade pública, tornando o ambiente público mesclado entre a burocracia estatal e as 

preferências fundadas nos laços afetivos. Suas origens estão na herança rural marcada pela 

grande propriedade, onde a autoridade do chefe de família patriarcal era incontestável e 

absoluta. O perfil do funcionário público, por exemplo, demonstra a forma de sua gestão, quase 

sempre administrada como assunto de interesse particular. A escolha dos candidatos faz-se de 

acordo com a confiança pessoal do chefe para com os candidatos, laços de parentesco e de 

amizade.  

O trecho da poesia que enaltece as ações de Maluf e Bevilacqua na gestão da construção 

da rede de distribuição de água e energia elétrica do bairro termina esvaziando o caráter da luta 

da comunidade, pois os documentos identificaram e demonstram que a conquista do 

reconhecimento do direito à água tratada e energia elétrica foi graças a uma luta árdua da 

comunidade, representada pela associação de moradores.  
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Os primeiros registros documentais do movimento social dos moradores do Banhado 

datam da década de 1980, ainda estruturado numa associação de moradores, isto é, uma 

estrutura vertical-partidária cadastrada na prefeitura municipal (Vide anexo 6.3). Fundada no 

dia 2 de novembro de 1980, a Sociedade Amigos de Bairro e Amigos dos Moradores do 

Banhado possui um histórico de luta e reivindicação por melhores condições de vida. Em 

documento de 1982 a SAB solicitava ao prefeito da época, Joaquim Bevilacqua, a possibilidade 

de construção de uma quadra de futebol em frente ao Centro de Orientação Social. Além disso, 

o documento reforça a necessidade de limpeza do matagal na encosta do Banhado e 

desentupimento das valetas de esgoto, visando solucionar as inundações em dias de chuva 

(SOCIEDADE AMIGOS... 1982). Esta primeira SAB, presidida por José Carlos Flausino, 

encerrou suas atividades em 1986, e uma nova firma foi aberta em cartório, passando a nova 

SAB a se chamar Sociedade Amigos do Jardim Nova Esperança (SAMJNE). A SAMJNE foi 

presidida por Antônio Domingues, vulgo Paraíba, este auxiliado por David Morais 

(SOCIEDADE AMIGOS..., 1986). 

A SAB dos moradores do Banhado representa o capital social construído pelo 

movimento de bairro. Cada agente fortalece o capital social comunitário na medida que suas 

palavras e ações honrarem e contribuírem para o sucesso do grupo. Através das trocas materiais 

e simbólicas os agentes conseguem manter articulada uma rede durável de relações que dá 

fisionomia ao capital social (BOURDIEU, 1998). Os políticos fizeram parte da rede durável de 

relações dos moradores do Banhado, ainda que às custas de uma relação pautada na troca de 

favores. Os problemas de infraestrutura ocupam o eixo comum das reivindicações, com 

destaque para o saneamento básico e calçamento das ruas. Saneamento básico e estrutura viária 

tornaram-se as duas palavras-chaves que conduzem a luta do movimento de bairro.  

As relações estabelecidas com políticos não renderam como frutos apenas promessas 

não consumadas, mas, a construção de ações contra-hegemônicas. Publicações de entidades 

externas encontradas no acervo da comissão confirmam uma relação direta, ou, indireta, com 

partidos políticos e movimentos populares. Entre os documentos havia uma publicação da 

CONAM – Confederação Nacional de Associações de Moradores, convidando as associações 

de bairro para participarem do seminário estadual: o problema da moradia popular, realizado 

em agosto de 1988, portanto, contemporânea à Constituição de 1988. Algumas pautas do 

seminário alinham-se às diretrizes da política urbana estabelecidas na Constituição Federal: “O 

direito à moradia precede e predomina sobre o direito de propriedade. [...] Reivindicamos a 

legalização das posses urbanas (favelas ou não), ocupadas há anos desde que o usuário não 
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disponha de outra propriedade” (CONFEDERAÇÃO..., 1988). De fato, o art. 183 da CF 1988 

garante a todo homem e mulher a posse do terreno urbano ocupado pelo período de cinco anos, 

desde que o proprietário não possua outro imóvel (BRASIL, 1988). Este documento atesta a 

participação da SAB do Banhado nas discussões nacionais sobre moradia digna que serviram 

de inspiração para a Constituição de 1988 (Vide anexo 6.3) 

Noutro documento, uma publicação oficial do gabinete do Deputado Estadual Roberto 

Gouveia, do Partido dos Trabalhadores (PT), denominada: Mandato Popular apresentava o 

Projeto de Lei N° 138/1991, que propunha a destinação dos recursos habitacionais do Estado 

de São Paulo para as associações comunitárias. De acordo com o projeto, do dinheiro destinado 

à moradia popular, 1% de toda arrecadação do ICMS, seria utilizado um percentual mínimo 

para projetos habitacionais em regime de mutirão e autogestão desenvolvidos pelas associações 

de moradores (GOUVEIA, 1993). Se aprovado, dificilmente tal projeto solucionaria o déficit 

habitacional do Estado, mas, não tira o mérito da proposta (Vide anexo 6.3). 

Como aponta Marteleto (2001), os movimentos sociais da segunda metade do século 

XX organizavam-se em torno do fortalecimento da sociedade civil como alternativa para 

solução dos problemas sociais e a novas formas de colaboração entre sociedade e Estado. Nesse 

sentido, a SAMJNE, buscava junto ao poder público municipal soluções para os problemas 

sanitários do bairro. Em ofício do dia 22 de junho de 1999, os moradores do Banhado 

convidaram o prefeito da época, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a visitar 

o bairro para que visse com os próprios olhos as dificuldades de locomoção e saneamento básico 

dos moradores. Observa-se uma mudança no discurso: a confiança na atitude provedora do 

prefeito mistura-se ao descontentamento político, em um conflito aberto (COMISSÃO... 1999).  

Através da sociedade formada em termos legais, as lideranças do movimento faziam uso 

de ofícios como estratégias discursivas para expressar suas reivindicações por melhorias no 

bairro. Apesar do capital social concentrado da SAMJNE em determinados períodos históricos, 

a associação tinha atuação defensiva de resistência, sempre aguardando uma devolutiva positiva 

dos políticos por eles representados. Ademais, vimos que entre 1970 a 1990 a relação entre a 

Comunidade do Banhado e os gestores se dava no nível do patrimonialismo, em relações 

afetivas com os representantes nomeados ou eleitos que sequestravam o potencial insurgente.  

Assim sendo, o ofício de 1999 percebe o desgaste no relacionamento entre a 

municipalidade e a comunidade, de modo que esta comunidade havia convidado o prefeito 

Emanuel Fernandes para avaliar a falta de infraestrutura sanitária existente. No entanto, 

Emanuel Fernandes integrava a geração de gestores treinados no contexto do neoliberalismo, 
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portanto, mais afeitos ao processo desregulamentação da força de trabalho e diminuição das 

políticas sociais.   

No começo dos anos 2000 a perda do apoio dos vereadores em ações culturais no 

Banhado constitui um resultado deste processo de desgaste das relações com o poder público 

municipal. Nesse sentido, o vereador Walter Hayashi viabilizava as impressões de fanzines 

através da copiadora da Câmara Municipal. Entre 1999 a 2002, o vereador promoveu a 

impressão mensal dos fanzines, que originalmente era um projeto do poeta Zé Maurício Bau e 

o morador Rodnaldo Carlos. O Fanzine Nova Esperança circulava internamente no bairro, mas 

também era distribuído nos espaços culturais da cidade, sendo mensalmente arquivado na 

Biblioteca Cassiano Ricardo e no Espaço Cultural Vicentina Aranha. A iniciativa de Zé 

Maurício Bau e Rodnaldo Carlos reuniu saberes e fazeres dos próprios moradores, que por um 

curto período contribuíram com poemas, contos, estórias e entrevistas, além de inúmeros 

desenhos das crianças do Banhado (NOVA ESPERANÇA, 1999; VÊNUS, 1999). Nos anexos  

apresentamos alguns exemplares dos fanzines do Banhado (Vide anexo 6.2).    

No início dos anos 2000, documentos atestam que a SAB do Banhado estava inativa. 

Em ofício de 2001, enviado ao Engenheiro do Departamento de Obras da prefeitura municipal, 

a reivindicação por melhorias na rede de água e captação de esgoto ainda persistia. Antônio 

Domingues e David Morais assinaram o ofício reivindicando a metragem da valeta principal da 

várzea, que não conseguia mais escoar todo o esgoto da cidade para o Rio Paraíba 

(COMISSÃO..., 2001).  

As históricas iniciativas da municipalidade na contratação de consultorias na elaboração 

de propostas de transformação da paisagem do Banhado, não acompanharam o 

desenvolvimento urbano da comunidade tradicional habitante da paisagem, pois ela permanece 

há décadas sem infraestrutura, devido ao estágio de inação da prefeitura municipal diante da 

situação de vulnerabilidade socioambiental da comunidade. Vejamos a seguir o 

amadurecimento dos projetos anteriores no contexto do Planejamento Funcionalista no Período 

da Abertura Política.  

 

3.3.2 A cidade-laboratório e o planejamento em fase de abertura política: O Projeto do Anel 

Viário 

 

Apesar do período de crescimento acelerado proporcionado nos anos do “milagre” 

brasileiro, com taxas de crescimento de 10% ao ano, os efeitos da crise econômica de 1973 
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demonstraram-se duradouros. No cenário político-econômico internacional, o governo 

republicado de Richard Nixon abandonou unilateralmente, em 1971, o preceito de 

conversibilidade do dólar em ouro, firmado com o Tratado de Bretton Woods. Mediante acordo 

entre os países ricos, uma nova ordem econômica mundial foi imposta a todos os países, 

baseada no Regime de Flutuação, marcado por instabilidades financeiras. No entanto, o estopim 

para a crise mundial foi o apoio dos Estados Unidos a Israel, na Guerra do Yom Kipur, em 

outubro de 1973. Como retaliação, a Organização dos Países Produtores de Petróleo (OPEP) 

supervalorizou o preço do produto, finalizando definitivamente o ciclo de prosperidade 

econômica do pós-Segunda Guerra Mundial (PRADO; EARP, 2003). 

Com a queda de Saigon pelos vietcongues, em 1975, a Guerra do Vietnã chegou ao fim, 

após vinte anos de conflito. Desprestigiados internacionalmente, os Estados Unidos 

desmobilizaram suas tropas, após anos de críticas da imprensa e dos movimentos sociais. A 

crise política foi amplia com o episódio conhecido como Escândalo de Watergate, que desvelou 

manobras de espionagem do governo republicano contra adversários democratas, culminando 

com a renúncia de Nixon, em 1974. Assim, as ditaduras militares latino-americanas sofreram 

um forte abalo com a mudança da política externa dos Estados Unidos, o principal país 

patrocinador dos regimes autoritários (SILVA, 2009).  

No Brasil, o governo de Ernesto Geisel (1975-1978) tomou posse em meio à atmosfera 

política conturbada. No plano interno, a ascensão de Geisel ao poder significou o retorno dos 

militares da linha moderada ao governo, interrompida com o AI-5, substituindo os ministros da 

era do milagre, representantes da linha dura. Em meio à crise econômica, o regime escolheria 

uma opção entre estabilização e crescimento (PRADO; EARP, 2003). Geisel assegurou a volta 

gradual do liberalismo, por meio do desmantelamento do aparato repressivo de Estado e do 

esvaziamento dos postulados da Doutrina de Segurança Nacional. Entretanto, o general-

presidente preocupava-se com a oposição no seio das Forças Armadas, e mantinha medidas 

autoritárias, como a cassação e prisão de opositores, visando acalmar os ânimos da linha dura 

(BORGES, 2003).  

No período do milagre, o endividamento não era visto como problema pelo governo, 

que afirmava que os empréstimos destinavam-se majoritariamente à expansão do setor privado. 

No entanto, parte considerável destinava-se ao aumento das divisas estrangeiras. Sendo assim, 

o planejamento, por um lado, estava fortemente direcionado para os setores estratégicos, como: 

petroquímica, mineração, siderurgia, energia elétrica, transportes e comunicação (SILVA, 

2009; PRADO; EARP, 2003). Para operar essas prioridades, o II PND (1975-1979) orientou 
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uma série de ações concentradas em regiões estratégicas, como os Polos Industriais e Áreas 

Integradas, com o objetivo de alcançar uma economia de escala para os investimentos públicos, 

além de criar “eixos naturais de penetração” no interior do território nacional (SENRA, 2011, 

p. 177). Por outro, o crescimento econômico do “milagre” não se refletiu no desenvolvimento 

humano, pelo contrário, houve concentração de renda. Como forma de pressionar o governo 

brasileiro, o Banco Mundial, em 1972, divulgou estudos que comprovaram o aumento da 

desigualdade social (PRADO; EARP, 2003). 

Como a autonomia municipal era menor e, relativamente, submetida às políticas federais 

e estaduais, através de órgãos de planejamento, como o SERFHAU e o BNH, regiões 

consideradas Polos Industriais, como São Paulo, buscaram formalizar, no âmbito do II PND, 

uma concepção estratégica para o planejamento territorial, através da atuação da EMPLASA, 

empresa subsidiária do Governo Estadual na implementação de políticas públicas. A princípio, 

a EMPLASA buscou formar a opinião pública acerca do futuro quadro territorial do Estado, a 

partir da proposta de gerência de uma massa urbanizada, fundamentada numa visão integradora 

do território nacional, situada no denominado Macroeixo São Paulo-Rio. O Macroeixo São 

Paulo-Rio, ou, Macroeixo Paraíba, incluía a união da Grande São Paulo às potenciais áreas 

metropolitanas, incluindo Sorocaba, a Região do Grande ABC, Campinas, Jundiaí, Vale do 

Paraíba, até o Estado do Rio de Janeiro (SILVA NETTO, 2005, p. 13). 

Ora, o II PND havia destacado em suas diretrizes projetos para a área de abrangência do 

Macro-Eixo, como: induzir a descentralização de atividades industriais para cidades de médio 

porte; disciplinar o processo de ocupação da região do Macro-Eixo, tanto urbano, como rural, 

e, por fim, planejar a preservação das belezas naturais e estâncias hidrominerais. A Secretaria 

de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo elaborou o Plano Regional para o Macro-

Eixo Paulista num contexto de pressão da sociedade civil pelo fim da Ditadura Militar. A área 

proposta para o Macro-Eixo compreendeu 36 municípios, agrupados em cinco sub-regiões, 

estendendo-se da Grande São Paulo ao Estado do Rio de Janeiro. O pilar do Plano era o 

crescimento urbano-industrial ao longo do eixo da Via Dutra, classificado pelos planejadores 

como cenário espontâneo, em decorrência da função que a rodovia cumpria junto ao movimento 

de desconcentração industrial da Grande São Paulo (COSTA, 2007).  

Assim sendo, o Plano do Macro-Eixo estabeleceu diretrizes para a implantação de um 

novo padrão de localização industrial, mais descentralizado e ordenado ao longo do eixo da Via 

Dutra, buscando direcionar as conurbações no eixo da rodovia federal e a utilização racional 

dos recursos naturais da região. O primeiro grupo de diretrizes tratou do aprimoramento das 
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medidas governamentais para o processo de descentralização industrial. O segundo grupo de 

diretrizes indicou novas áreas prioritárias para o assentamento industrial e expansão ordenada, 

bem como medidas para o uso racional dos recursos naturais. O terceiro grupo de diretrizes 

incluiu medidas e propostas vinculadas à infraestrutura viária, social e econômica, 

preferencialmente, em núcleos urbanos tidos como prioritários. Também houve uma 

preocupação para o fomento ao turismo e agropecuária regional. O quarto grupo de diretrizes 

tratou das administrações municipais e assessorias de planejamento, ambas deveriam passar por 

um processo de modernização. Propôs-se uma modernização do arcabouço jurídico, com 

legislações mais eficazes na proteção das áreas de várzea para fins agrícolas (IDEM, IBID).  

São José dos Campos, inserida na sub-região 2 do Macro-Eixo, colocava-se como 

cidade promissora na implementação das diretrizes do Macro-Eixo voltadas para a 

infraestrutura viária (IDEM, IBID). A cidade, administrada desde 1970 por governo  autoritário 

e militar, representado no prefeito Sobral, continuaria governada por agentes que dariam 

continuidade ao planejamento militar, entretanto, numa conjuntura político-econômica 

conturbada. Assim, o Governador Paulo Egydio Martins, que fora o primeiro superintendente 

do CODIVAP, nomeou um civil para o cargo de prefeito de São José dos Campos, o Engenheiro 

Ednardo José de Paula Santos (1938), no dia 8 de julho de 1975 (AMARAL, 2008). Segundo 

Bologna (2000), a gestão Ednardo de Paula Santos se caracterizou pela continuidade do 

processo de planejamento em vigor, entretanto, sem um plano diretor aprovado. A gestão 

Ednardo, por um lado, abandonou diversos projetos delineados no Plano SERETE, por outro, 

manteve todo o arcabouço legislativo relativo ao planejamento urbano, de modo que houve 

continuidade no Plano SERETE, no que tange ao seu objetivo prioritário - o ordenamento 

físico-territorial. A partir desse ponto, aponta Ottoboni (2008), a gestão Ednardo de Paula 

Santos concentrou esforços no setor viário, com destaque para o anel viário, no qual foram 

desenvolvidos estudos de engenharia.  

 

3.3.3 O LEGADO DOS PLANOS DIRETORES e a Produção de uma Visão de Cidade Rodoviarista 

 

De acordo com Bologna (2000), a prefeitura contratou os serviços da empresa ETEL – 

Empreendimentos Técnicos de Estradas S/A, para a elaboração do Projeto Geométrico do Anel 

Viário. Segundo o folheto do Projeto do Anel Viário, de 1978, o projeto preliminar foi entregue 

à ETEL, em fevereiro de 1977, de modo que a empresa entrou com os estudos complementares 

e o detalhamento do projeto, em junho de 1978 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1978a). A relação 
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da empresa com a municipalidade ocorreu através do DNER, que havia contratado a ETEL para 

elaboração do Plano Funcional e Projeto de Engenharia de Ampliação da Rodovia BR-116/SP 

(Via Dutra), no trecho de São José dos Campos (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1983).  

Em resumo, o projeto da Avenida Fundo do Vale, renomeada por Sobral como Avenida 

Presidente Médici, foi reformulado, como ponto de partida do Projeto do Anel Viário. Com a 

atualização do sistema de avenidas preconizado no Plano SERETE planejou-se a finalização do 

grande anel central, seguido de sua expansão para a região sul, visando conectar o sistema viário 

municipal as rodovias estaduais e a rodovia federal (BOLOGNA, 2000). 

Segundo Ottoboni (2008), entre 1976 a 1977, a gestão Ednardo construiu as duas pistas 

da Avenida Presidente Médici, além de viadutos na área do centro expandido. Por se tratar de 

uma expansão viária com prazo de 20 anos, o Anel Viário foi alvo de críticas dos 

contemporâneos, pois a gestão Ednardo de Paula Santos não possuía recursos para finalizar a 

ligação dos viadutos com o grande anel central: as pistas e viadutos ligavam nada a lugar 

nenhum. 

Numa publicação da Revista de Construção de São Paulo, de 1978, o Projeto do Anel 

Viário ganhou destaque como notícia de capa, com o título: As obras do anel viário de São José 

dos Campos. O articulista discorreu sobre o contexto da cidade e da região, marcado pela 

industrialização do Médio Vale do Paraíba, principalmente, na sub-região 2 do Macro-Eixo, ou 

seja, a região polarizada por São José dos Campos. Assim, o Projeto do Anel Viário estava 

sintonizado com as diretrizes do II PND e do Plano do Macro-Eixo, principalmente, em relação 

ao estágio de conurbação das cidades situadas ao longo do eixo da Via Dutra, além de 

investimentos em infraestrutura viária nas áreas mais promissoras. Em São José dos Campos, 

o anel viário prepararia a estrutura viária diante das perspectivas de aumento populacional 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1978a).   

Na análise do Projeto do Geométrico Anel Viário17 retomamos a categoria de estudo: a 

cidade que possui um anel viário, que permitiu investigar a continuidade do processo de 

planejamento. Vejamos no Quadro 9: Projeto do Anel Viário as categorias identificadas na 

análise de conteúdo.   

                                                 
17 Projeto Geométrico do Anel Viário (1978): Equipe ETEL/Prefeitura Municipal de São José dos Campos: 

Engenheiro Ednardo José de Paula Santos (prefeito), Engenheiro Ronaldo Garcia (assessor), Engenheiro Akio Irie 

(diretor), Joeli G. Pinheiro (coordenador-geral), Stelvio M. T. Ranzini (consultor especial), Jacyr Regoso (estudos 

geotécnicos), Arnaldo A. Costa (estudos e levantamentos topográficos), Newton Storti (cálculos e ajustes do 

projeto geométrico e intersecções / projeto de cercas e muros de defensas), Humberto Teixeira (estudos 

hidrológicos e projeto de drenagem), Osmar Pinterich (projeto de terraplanagem / projeto de pavimentação), 

Hiroaki Ishii (projeto de obras de arte especiais), Reinaldo L. Vescio (orçamento) (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 

1978c).   
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Quadro 9. Projeto Geométrico do Anel Viário 

Tema Categoria Subcategoria Unidade de Registro Unidade de 

Contexto 

Projeto do 

Anel Viário 

A cidade que possui 

um anel viário 

Espinha dorsal Acompanhar o crescimento 

populacional 

Visão de 

Cidade 

Fundos de vale 

Linhas de transmissão da 

Light 

Traçado da RFFSA 

Emendará os dois lados da 

cidade 

Nova Cidade Plano 

Funcional 

Aqui você já está vivendo o 

seu amanhã 

Marco de um novo tempo 

A solução do crescimento 

Integração funcional de todos 

os meios de transporte 

Integração futura com o 

sistema ferroviário 

Sistema intermunicipal de 

trens suburbanos 

Integração com o aeroporto 

local 

Marginal Banhado 

Urbanova 

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1978a; 1978b; 1978c). Elaborado pelo autor. 
 

Na gestão Ednardo de Paula Santos identificou-se dois estudos relacionados ao Projeto 

do Anel Viário, ambos desenvolvidos pela ETEL, em conjunto com a municipalidade. O 

prefeito-engenheiro Ednardo de Paula Santos assumiu o papel de articulador, viabilizando a 

contratação da ETEL, e a transferência do Engenheiro Ronaldo Garcia, do DER-SP – 

Departamento de Estradas e Rodagem, para assumir a função de chefe da Assessoria de 

Assuntos Viários18 da gestão Ednardo de Paula Santos. O primeiro estudo de 1977, trata da 

                                                 
18 Ocupavam posições de destaque: Engenheiro Akio Irie, chefe da Diretoria de Planejamento; Joeli G. Pinheiro, 

coordenador-geral, responsável por mediar às relações, entre a ETEL e a administração municipal (SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 1978a).   
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proposta de execução do anel interno, e o segundo; de 1978, realiza o detalhamento do anel 

interno e expansão do sistema (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1977a; 1978b; 1978c).  

O campo é um mundo social como qualquer outro, porém, possui autonomia para 

obedecer a leis sociais mais ou menos específicas (BOURDIEU, 2004). A análise dos perfis 

dos técnicos que atuaram no Projeto Geométrico do Anel Viário se inicia pelo conhecimento 

da posição ocupada pelos dois engenheiros - Ednardo de Paula Santos e Ronaldo Garcia -, no 

campo intelectual e no campo do poder. 

O Engenheiro Ednardo de Paula Santos formou-se em 1960 no Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica (ITA) e integrou o quadro de engenheiros do CTA, trabalhando no IPD, junto ao 

engenheiro João Verdi de Carvalho Leite, um dos engenheiros fundadores da empresa privada 

Avibrás. Ednardo era o assistente do Engenheiro Verdi e assumiu seu lugar no IPD, quando 

este deixou o CTA para fundar a Avibrás. Possuía uma relação de proximidade com seus 

superiores militares, dentre eles, Sergio Sobral de Oliveira, seu antigo chefe. Em 1965, quando 

deixou o quadro de funcionários do CTA, Ednardo de Paula Santos tornou-se professor de 

escolas técnicas do Vale do Paraíba, cuja docência somente foi interrompida quando foi 

nomeado prefeito de São José dos Campos, em 1975 (OTTOBONI, 2008).     

Por sua vez, o Engenheiro Ronaldo Garcia tem feito parte do corpo docente do Curso 

de Engenharia da Universidade do Vale do Paraíba desde 1969 (UNIVAP). De acordo com 

relato autoral, até o ano de 1977, o engenheiro estava à frente da Seção de Estudos e Projetos 

da 6ª Regional do Departamento de Estradas e Rodagem (DER-SP). Devido à sua atuação na 

elaboração de projetos viários para cidades do Vale do Paraíba, Ronaldo Garcia foi indicado 

pelo DER-SP para atuar na Prefeitura Municipal de São José dos Campos. A pedido do prefeito 

Ednardo de Paula Santos, o Governador Paulo Egydio Martins realizou o seu comissionamento 

para a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, onde assumiu o posto de assessor de 

assuntos viários, diretamente ligado ao gabinete do prefeito. Ao final do mandato de Ednardo 

de Paula Santos, Ronaldo Garcia foi nomeado presidente da Urbanizadora Municipal 

(URBAM), cuja responsabilidade era executar as obras do Projeto do Anel Viário (GARCIA, 

2018). O nome de Ronaldo Garcia é citado em diversos documentos do Projeto do Anel Viário, 

junto ao prefeito Ednardo de Paula Santos. Nas gestões subsequentes, principalmente, de 

Joaquim Bevilacqua (1978-1982/1989-1990) e de Pedro Yves (1990-1992), a posição de 

Ronaldo Garcia como braço-direito dos prefeitos permaneceu inalterada, com exceção de 

Ângela Guadagnin (1993-1996). Apesar do afastamento no governo do PT, a trajetória de 
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Ronaldo Garcia atesta a posição de destaque deste intelectual no poder público e no campo da 

engenharia. 

Ambos os engenheiros concederam entrevista à Revista de Construção, no ano de 1978, 

cujo artigo principal chamava-se: “O crescimento da cidade justifica obras do anel” (A 

CONSTRUÇÃO, 1978). O título do artigo remete ao crescimento da cidade, porém, pautado 

na ideia do crescimento natural que conduz ao progresso. De forma semelhante, no folheto do 

Projeto do Anel Viário, justificou-se a viabilidade das obras do anel viário: “a urgente 

necessidade de uma solução capaz de dar a São José dos Campos uma infraestrutura viária em 

condições de acompanhar a velocidade do crescimento populacional” (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 1978a, p. 1). No entanto, como adverte Villaça (2001) não são as vias e demais 

obras de infraestrutura que estruturam o espaço intraurbano, mas, os homens posicionados em 

classes sociais. O domínio do centro e sua expansão em direção às áreas dominadas pelas 

classes de alta renda antecede, na maioria das vezes, a construção de vias e obras de 

infraestrutura.  

Como evidencia Villaça (2001), a segregação espacial indica um processo de dominação 

social por meio do espaço, no qual as classes sociais encontram-se permanentemente em 

conflito por suas vantagens e desvantagens. Por sua vez, vejamos com Bourdieu (2004) a 

contribuição dos agentes para com a estruturação do espaço urbano, a partir do grau de 

autonomia do campo de produção simbólica. A autonomia dos campos será sempre mais ou 

menos acentuada, de modo que a autonomia usufruída por determinado campo científico será 

objeto de questionamento. Cientes da indefinição do grau de autonomia dos campos, Gramsci 

(1982) nos indica um caminho seguro para compreender o papel dos intelectuais com os grupos 

dominantes. Para o filósofo as categorias especializadas de intelectuais possuem um caráter 

histórico, cuja formação provém do contato com os demais grupos sociais, mas, principalmente, 

com os grupos dominantes. De modo geral, uma das formas elementares para o exercício da 

dominação se dá através da luta pela assimilação e conquista ideológica dos intelectuais, na 

qual os grupos dominantes possuem grandes vantagens.  

Na Revista de Construção, o Projeto do Anel Viário foi apresentado pelos articulistas 

da revista com sentimento de entusiasmo, provavelmente, influenciado pelos investimentos do 

II PND, indicando a autonomia do campo da engenharia, como conceituada por Bourdieu 

(2004) na definição de um projeto de infraestrutura viária de grande interesse regional, com 

grande destaque para a divulgação da próxima etapa do Projeto do Anel Viário - o “trevo da 

Kanebo” (A CONSTRUÇÃO, 1978, p. 1), na verdade, nome popular de um trevo de acesso 
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proposto nas imediações das indústrias Kanebo, visando ligar a região sul à Via Dutra. 

Estipulava-se o prazo de três anos para o término da obra (idem, ibid), fato que indica não 

apenas efeitos tardios do “milagre”, mas o papel dos articulistas no campo da engenharia. Como 

aponta Bourdieu (1989), os intelectuais produzem as ideologias, assim como as classes sociais. 

Inevitavelmente, as ideologias contêm poder simbólico acumulado, tanto pelos agentes, como 

pelas classes sociais. As classes dominantes recorrem aos ideólogos buscando a melhor forma 

de impor a legitimidade de sua produção simbólica. Por sua vez, os ideólogos produzem os 

sistemas simbólicos, ao mesmo tempo se apropriam da produção simbólica das classes 

dominantes.  

Sendo assim, a Revista de Construção nos indica as influências urbanísticas dos técnicos 

envolvidos no Projeto Geométrico do Anel Viário, no qual podemos destacar o conceito de 

avenidas de fundo de vale, oriundo da tradição do planejamento funcionalista, principalmente, 

com Robert Moses, em Nova York, e Prestes Maia, em São Paulo. No Estado Novo, Prestes 

Maia reproduziu modelos de urbanismo implementados com sucesso em cidades dos Estados 

Unidos e da Europa, manifestada na ocupação dos fundos de vale para a construção do 

Perímetro de Irradiação. No pós-guerra, com os convênios firmados com as estâncias paulistas, 

o CEPEU, sob direção de Anhaia Mello, visava contrapor a hegemonia do planejamento 

paulistano, com planos diretores fundamentados no urbanismo inglês. No entanto, a experiência 

pioneira do 1° Plano Diretor de São José dos Campos aponta para um hibridismo de modelos 

de cidade, tanto inglês, como progressista, cujo maior exemplo manifesta-se no sistema viário, 

com as avenidas de fundo de vale. Na Revista de Construção percebemos sua continuidade, 

expressa no Projeto Geométrico do Anel Viário, ainda dentro da categoria: a cidade que possui 

um anel viário.  

A concepção geral do projeto é a de que o aproveitamento de fundos de vale e da 

faixa de linhas de transmissão da Light seria a forma mais recomendável para a 

execução do sistema viário principal de São José dos Campos, por serem áreas 

não urbanizadas ou pouco ocupadas (A CONSTRUÇÃO, 1978, p. 1).  
    

No folheto do Projeto do Anel Viário, a municipalidade complementa esta visão: “(o 

anel) aproveita, sobretudo os vales e córregos que ficaram praticamente livres durante o 

processo de rápida urbanização e ocupação do solo pela especulação imobiliária” (SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 1978a, p. 1). De forma semelhante, as faixas de transmissão de energia elétrica 

foram indicadas como potenciais áreas para a expansão viária, na medida em que os técnicos, 

segundo a Revista de Construção, identificaram na topografia uma possibilidade de integrar os 

bairros com o centro (IDEM, IBID): 
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A topografia que caracteriza a zona central da cidade conduziu diversas pesquisas 

e conclusões semelhantes porque São José dos Campos situa-se num platô, entre 

a via Dutra e a várzea do rio Paraíba (os banhados) e vários fundos de vale, 

tornando-a um conglomerado de platôs habitados e urbanizados, verdadeiras ilhas 

urbanas, com vida quase independente, geralmente comunicando-se entre si 

apenas por uma via interna e tendo na Dutra a sua real artéria de Integração urbana 

(A CONSTRUÇÃO, 1978, p. 1). 

 

Assim sendo, o primeiro estudo da ETEL para o anel viário, denominado: Anel Interno 

do Sistema Viário: Proposta de Execução, de 1977, consta um esquema de identificação dos 

fundos de vale, visando seu potencial aproveitamento para a expansão viária. Dez rios e 

afluentes foram indicados: Rio Comprido; Córrego da Ressaca; Córrego Serimbura; Córrego 

Vidoca; Ribeirão Lava-pés; Córrego Cambuí; Córrego Lambari; Córrego Cajuru; Rio 

Pararangaba; Rio Nossa Senhora da Ajuda do Bom Retiro ou da Divisa (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 1977a). 

Pode-se dizer que o Projeto Geométrico do Anel Viário atualiza a concepção de 

avenidas de fundo de vale, cunhadas anteriormente no Plano CEPEU e no Plano SERETE. A 

visão genérica dos técnicos acerca das áreas de fundo de vale, reduzidas à condição de áreas 

não urbanizadas ou pouco habitadas, remete à crítica de Marcuse (1969) sobre a dominação da 

sociedade industrial exercida através da tecnologia. O controle da natureza é garantido por meio 

da técnica, cuja manifestação inicial ocorre com a política. Assim, a natureza tornou-se mero 

material de dominação.  

A exemplo de São Paulo, este sistema radial concêntrico se manifesta na domesticação 

dos fundos de vale. Outra proposta da gestão Sobral, descartada por estudo técnico, foi a 

sugestão de modernização do sistema de transportes através do monotrilho elevado (SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 1978a). A justificativa da administração municipal para o investimento neste 

tipo de modal pautava-se, supostamente, na perspectiva de carência de petróleo diante do 

crescimento da cidade, fator julgado preponderante para a viabilização do transporte de massa. 

De acordo com a empresa de consultoria técnica Hidroservice, os custos do projeto eram 

proibitivos para a realidade local. Na época, para construir o trecho inicial com extensão de 34 

Km, a prefeitura precisaria investir US$ 85 milhões, além da dependência de técnicos 

estrangeiros para o funcionamento do sistema (A CONSTRUÇÃO, 1978; SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 1978a).  

A gestão Sobral também cogitou a implantação de um sistema de metrô, entretanto, este 

sistema incidiria parcialmente nos problemas de trânsito, devido ao grande dispêndio de tempo 

na construção de linhas subterrâneas, somada à gestão de conflitos nos trechos que envolvessem 

desapropriações (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1978a). Deste modo, “a Hidroservice aconselhou 
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que os recursos disponíveis deveriam ser destinados à melhoria da rede viária existente e 

desenvolvimento do transporte coletivo por ônibus” (A CONSTRUÇÃO, 1978, p. 2). Com o 

Projeto do Anel Viário, buscou-se a alternativa mais compatível com o orçamento municipal, 

principalmente devido ao seu traçado em áreas livres, com um mínimo de desapropriações 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1978a).    

Embora sujeito a imposições do macrocosmo, ressalta Bourdieu (2004), o campo 

científico é um mundo social relativamente independente das pressões do mundo social. Na 

verdade, as pressões externas só se exercem por intermédio do campo. Como um fenômeno 

externo, seja uma catástrofe ou uma calamidade: “Uma das manifestações mais visíveis da 

autonomia do campo é sua capacidade de refratar, retraduzindo sob uma forma específica as 

pressões ou as demandas externas” (BOURDIEU, 2004, p. 22). Diante da inviabilidade 

financeira do projeto do monotrilho elevado, somado ao período de crise econômica mundial, 

se percebe a maneira pela qual os engenheiros e políticos conseguiram refratar as pressões 

exteriores num novo projeto para o sistema viário.  

Na Revista de Construção, os engenheiros vinculados ao poder público advertiram para 

o caráter irreversível da obra, julgada como fato consumado. Segundo Ednardo de Paula Santos, 

o anel viário “emendará os dois lados da cidade, que, sem um sistema viário adequado, ficará 

bloqueada dentro de pouco tempo” (A CONSTRUÇÃO, 1978, p. 1). Por sua vez, Ronaldo 

Garcia advertiu para o estado de saturação do sistema viário existente, principalmente a Rua 

XV de Novembro, no centro, sobrecarregada diariamente com a passagem de 20 mil veículos 

em direção a Campos do Jordão (IDEM, IBID).  

Embora fundamentado por argumentos técnicos, o discurso dos engenheiros também é 

um discurso político. A relação híbrida entre ciência e política é tão antiga quanto a 

modernidade. Embora julgadas como entidades distintas, segundo Latour (1994), a política se 

legitima na ciência, enquanto a ciência se legitima pela política. Na modernidade, o Estado se 

legitima pela ciência, de modo que política e ciência são simétricas e não opostas. Utilizando a 

teoria dos campos, em Bourdieu (2007), note-se que, à medida que o campo intelectual amplia 

sua autonomia, elevando-se ao estatuto de produtor de bens simbólicos, os intelectuais tendem 

a ingressar por sua própria vontade na luta simbólica entre as frações da classe dominante, e 

não mais por delegação e procuração. Embora autônomos tecnicamente, as práticas dos 

engenheiros, no campo da engenharia, legitimavam-se no campo da política. Assim sendo, 

Ronaldo Garcia justificava a viabilidade da obra, cujo traçado evitaria as áreas urbanizadas (A 

CONSTRUÇÃO, 1978):  



 

 

227 

 

  
 

O sistema viário de São José dos Campos não acompanhou o violento crescimento 

urbano. O projeto do anel viário é uma tentativa de se desviar o tráfego do centro, que 

nas horas de pico já apresentam sintomas de saturação. O projeto executivo 

desenvolvido pela ETEL põe no papel as soluções mais adequadas que encontramos, 

pois as desapropriações no perímetro urbano seriam muito onerosas, além de criar 

problema social, tanto nas desapropriações de residências quando de estabelecimentos 

comerciais (A CONSTRUÇÃO, 1978, p. 3). 

 

No depoimento de Ronaldo Garcia, as vias propostas em área de fundo de vale foram 

defendidas como opção mais viável, tanto em nível econômico, como político, pois evitaria o 

custo econômico e social de desapropriações em área urbana. Como aponta Latour (1994), 

embora os fatos científicos se apresentem de forma dissociada da política, ambos estão 

imbricados. 

Ademais, a identificação dos fundos de vale como potenciais vias estruturantes reflete, 

sobretudo, o cenário de tímida inserção do Brasil nos debates ambientais. Segundo Jacobi 

(2003), com o estímulo à questão ambiental gerado pela Conferência de Estocolmo, de 1972, 

multiplicaram-se os movimentos ambientalistas em vários países, acompanhados do aumento 

do número de denúncias contra os países desenvolvidos em relação à ausência de normas de 

controle de atividades degradadoras ao meio ambiente. Não por acaso, os países em 

desenvolvimento, incluindo o Brasil, acusavam as orientações de restrições ambientais de 

interferirem nos planos nacionais de desenvolvimento. No Brasil, as restrições ambientais eram 

conflitantes com as medidas de desenvolvimento de setores estratégicos, adotadas com os 

PNDs.  

Na verdade, a transformação da paisagem resulta da estruturação deste sistema radial 

concêntrico – o anel viário. A paisagem, na análise de Zukin (2000) pode ser compreendida 

como imposição de determinada visão. A paisagem diz respeito à chancela dos grupos sociais 

que dominam o ambiente construído. A construção social da paisagem se expressa através da 

linguagem, no qual a paisagem dos poderosos se opõe a paisagem dos “sem poder” (ZUKIN, 

2000, p. 84). Vejamos na documentação empírica, mensagens e imagens que representam a 

imposição duma visão de cidade – “a cidade que possui um anel viário”.  

No documento de 1978, sobre o Projeto do Anel Viário, há na capa do documento uma 

imagem da Avenida Presidente Médici, outrora, Avenida Fundo do Vale. As obras de abertura 

da via proposta tiveram início na gestão Marcondes Pereira, ainda na década de 1960, 

posteriormente, complementadas na gestão Sobral, no início da década de 1970, com o 

prolongamento da via na área do Córrego do Lava-pés, que fora habitada pelos moradores da 

Linha Velha. Com a retomada do Projeto do Anel Viário, na gestão Ednardo, o trecho da 

Avenida Presidente Médici, com extensão de 2,7 Km, é implantado (Figura 29). O projeto da 
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avenida foi elaborado pela empresa Transcon, enquanto a execução da obra ficou a cargo da 

empresa Serveng/Civilsan (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1978b). 

 

Figura 29. Projeto Geométrico do Anel Viário: Quantidades e Especificações, vol. 2 

 
Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1978b). 

 

A escolha da imagem de capa, a Avenida Presidente Médici, não foi acidental. Na 

fotografia do ponto de partida do Projeto do Anel Viário podem-se visualizar os primeiros 

viadutos finalizados, bem como o estágio nas obras da pista da Avenida Presidente Médici. 

Destaca-se ao fundo um único edifício construído nas imediações do Córrego do Lava-pés: a 

nova sede do poder executivo municipal. Ora, a intenção do deslocamento dos poderes 

executivo e legislativo, outrora localizados no centro principal, havia sido formalizada 

preliminarmente no Plano CEPEU e, posteriormente, amadurecida com o Plano SERETE (SÃO 

JOSÉ DOS CAMPOS, 1961; 1965). Aparentemente concluído na gestão Ednardo de Paula 

Santos, o edifício do Paço Municipal se destaca ao fundo da imagem de capa do Projeto do 

Anel Viário. Segundo Zukin (2000), o poder assimétrico no sentido visual tem consequências 
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significativas para a percepção cognitiva e apropriação cultural, pois os capitalistas, ao imporem 

determinada visão a partir de paisagens reais e simbólicas, definem marcos históricos. A cidade 

construída se converte em capital simbólico.  

A imagem do Paço Municipal se une à imagem da Avenida Presidente Médici, o ponto 

de partida do anel viário. A visão de cidade reproduzida na imagem é, na verdade, fruto da 

hibridização de paisagens reais e simbólicas, no qual o simbólico se transmite de forma 

assimétrica – a cidade que possui o anel viário como símbolo do poder. Junto ao Banhado, o 

anel viário passa a ser concebido como cartão-postal, tornando-se uma das imagens 

privilegiadas para representar a cidade. O poder assimétrico da paisagem se manifesta na 

imponência da infraestrutura viária, cujas margens foram ocupadas com a nova sede do poder 

executivo. Não por acaso, Zukin (2000) indica as vias expressas como uma forma de 

manifestação do poder assimétrico das paisagens com o capitalismo, a partir da primeira metade 

do século XX.  

No folheto do Projeto do Anel Viário, de 1978, identificam-se mensagens que podem 

ser classificadas na categoria Nova Cidade. Na primeira página do folheto há uma imagem do 

pôr-do-sol, emoldurada com tonalidades de vermelho e laranja, onde o sol parece se esconder 

atrás dos edifícios escurecidos com o cair da noite. Na mensagem: “Aqui você já está vivendo 

o seu amanhã” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1978a, p. 1), o olhar do leitor é induzido ao centro 

da fotografia, cuja perspectiva do sol em profundidade nos faz refletir sobre o futuro da cidade. 

Junto à imagem há o logotipo da prefeitura, com um conjunto de setas, indicando uma estrada, 

cuja mensagem: “marco de um novo tempo” (p. 1), materializa não apenas a imagem 

representativa (o marketing) da gestão Ednardo – o anel viário -, mas, como aponta Zukin 

(2000), o marco de uma nova era na história de São José dos Campos, a partir do anel viário.  

O anel viário deve ser analisado não apenas pela função que cumpre para com os 

deslocamentos espaciais, mas, como signo criado por grupos sociais em um contexto histórico 

determinado. De forma geral, Bakhtin (2006) compreende a consciência individual como 

encarnação do mundo material em signos. Por sua vez, os signos criados por grupos organizados 

no curso das relações sociais dão forma e existência à consciência individual.  

De forma complementar, Acselrad (1999) indica o poder da consciência, que através da 

enunciação, pode objetivar representações, tornando-as reais e concretas. Com o Projeto do 

Anel Viário, o discurso cria o signo da cidade que possui o anel viário, de forma tão 

consolidada, quanto os investimentos em infraestrutura viária. Ainda no folheto (Figura 30), 

uma explicação sobre o crescimento urbano, julgado como natural, complementa o texto da 
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página anterior. Diante da saturação das vias existentes justificava-se a construção do anel 

viário, cujas fotografias inseridas no folheto buscam dar ao leitor a impressão duma linha do 

tempo – a cidade sanatorial, pequena e pouco desenvolvida – e a cidade industrial e tecnológica, 

porém, com vias de acesso em saturação (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1978a). 
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Figura 30. Folheto do Projeto do Anel Viário, pg. 1 e 2. 

 
Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1978a). 

 

  

Na página três do folheto, o próximo texto apresenta as principais justificativas para o 

Projeto do Anel Viário, e compõem uma terceira categoria: um Plano Funcional. Em linhas 

gerais, o texto transmite a ideia de que o anel viário resolveria todos os problemas da cidade. O 

subtítulo do texto remete a uma função: “O Anel Viário e a solução do crescimento” (SÃO 

JOSÉ DOS CAMPOS, 1978a, p. 3), com destaque para imagens aéreas das obras em execução, 

incluindo a Avenida Presidente Médici. 

O Projeto do Anel Viário foi concebido a partir dos princípios da funcionalidade e 

racionalidade, cuja herança ideológica remete ao urbanismo progressista. Ora, segundo Choay 

(1992) o modelo progressista possui uma concepção unificada do homem e da razão 

instrumental, que determina suas propostas de cidade. Assim, o espaço é traçado conforme uma 

classificação rigorosa das funções humanas: habitação, trabalho, locomoção e lazer. É um 

pensamento objetivista e futurista que se investe de autoridade para resolver toda desordem 

urbana. O sucesso do modelo progressista em sua versão norte-americana, segundo Lagonegro 

(2008), transferia aos governos latino-americanos a promessa do desenvolvimento de modernos 

sistemas viários, que reduziram as políticas públicas na visão exclusiva de abertura de estradas 

e rodovias.    

Assim sendo, o folheto do anel viário (Figura 31) expressa o caráter do plano funcional, 

sobretudo, a partir da configuração do platô da zona central, de modo que os técnicos visaram 

aproveitar prioritariamente as áreas livres do processo de urbanização, ou seja, os córregos e 

fundos de vale. Deste modo, o anel viário “apresenta forma irregular, alongando-se em sentido 

paralelo à Via Dutra” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1978a, p. 3). 
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Figura 31. Folheto do anel viário, p. 3 e 4. 

 
Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1978a). 

 

 

A funcionalidade do projeto também foi pensada a partir da integração regional, com 

vários modais de transporte. No artigo da Revista de Construção, de 1978, o prefeito Ednardo 

de Paula Santos esclarece: 

O projeto do anel viário possibilitará ainda a integração futura com o sistema 

ferroviário, pois tangencia o ramal São José dos Campos-Jacareí, da RFFSA. A Rede 

poderá criar um sistema Intermunicipal de trens suburbanos. E há, ainda, a perspectiva 

de Integração com o aeroporto local (A CONSTRUÇÃO, 1978, p. 2). 

   
Como vimos anteriormente com Villaça (2001), o crescimento urbano é altamente 

influenciado pelas rodovias. Embora o surgimento das vias regionais normalmente parta de uma 

demanda extraurbana, o transporte intraurbano acaba se beneficiando com o transporte regional, 

influenciando a expansão urbana descontínua ao longo de seu eixo. As vias regionais de 

transportes constituem o elemento mais poderoso para a atração da expansão urbana, de modo 

que, com a difusão do automóvel e vias expressas, algumas vias regionais passaram a atrair 

bairros de alta renda.  

É preciso relacionar o estágio de execução do sistema viário, preliminarmente 

concebido com o Plano CEPEU e o Plano SERETE, com o estágio de expansão das classes de 

alta renda de São José dos Campos. Como dito, na década de 1970 surgiram os primeiros 

condomínios fechados, fato que implicou em demanda por este estilo de vida nos anos 

subsequentes. Entretanto, nessa época a classe de alta renda mantinha-se na região central (Vila 

Adyanna, Jardim Apolo, Jardim Esplanada e adjacências), avançando timidamente na direção 

sudoeste, para o Residencial Jardim das Colinas e Bosque Imperial, transpondo o Ribeirão 

Vidoca, no platô do Jardim das Indústrias (FERNANDES, 2010). 

A partir da ótica de Villaça (2001), o setor sudoeste de São José dos Campos se 

constituiu como setor de círculo por excelência. Comumente, de acordo com Fernandes (2010), 
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a tendência de crescimento urbano no sentido das áreas de fundo de vale tem se firmado em 

cidades construídas em vales. Essa tendência se firmou em praticamente todas as cidades do 

Vale do Paraíba, principalmente, São José dos Campos. Além dos obstáculos naturais, a autora 

identificou como fator preponderante para o crescimento de São José dos Campos, a direção do 

fluxo de tráfego no eixo Rio-São-Paulo, beneficiando diretamente a cidade, cortada ao meio 

pela Via Dutra.  

Contudo, dois fatores preponderantes devem ser considerados para o crescimento 

urbano de São José dos Campos: primeiro, o movimento de deslocamento das classes de alta 

renda para a região sudoeste; segundo, a construção de um sistema de avenidas de fundo de 

vale. Como aponta Villaça (2001), os obstáculos naturais tornaram-se áreas passíveis para a 

expansão urbana nas cidades brasileiras, com a popularização das autoestradas. 

Soma-se a esta conjuntura, o papel dos engenheiros na elaboração de projetos voltados 

para a indução da expansão urbana. No relato de Ronaldo Garcia, o mesmo expõe as intenções 

do prefeito para a integração do sistema viário, e seus argumentos constituem uma quarta 

categoria: espinha dorsal da cidade:  

[...] quando (Ednardo de Paula Santos) me disse que queria fazer estudos para que a 

Prefeitura pudesse ordenar o sistema viário, integrando os níveis Federal, no caso, a 

Dutra, Estadual SP-99 e SP-50, com os sistemas de Vias arteriais do município. Ele 

dizia que queria que eles conversassem entre si (GARCIA, 2018, p. 1). 

  

Assim sendo, o interesse do prefeito Ednardo de Paula Santos para que os sistemas de 

transporte “conversassem” entre si, diz mais respeito ao valor de uso das localizações da cidade 

enquanto parte de uma aglomeração urbana. Segundo Villaça (2001) o valor de uso das 

localizações está incluso numa parcela do excedente da força de trabalho social, ou seja, “inclui 

uma parcela correspondente única e exclusivamente ao valor de uso decorrente de sua inserção 

numa aglomeração, cuja produção se faz segundo um plano (VILLAÇA, 2001, p. 77 – grifo 

original). Ainda segundo o autor o valor da localização é o que mais influencia em seu valor de 

uso, e, portanto, no preço da localização (IDEM, IBID). Assim, um apartamento na Avenida 

São José, com vista para o Banhado, tem um valor relativamente maior do que um terreno no 

Bairro do Alto da Ponte, localizado no setor norte da cidade. 

Enquanto sistema de vias expressas, o Projeto Anel Viário possui uma função de 

interesse regional, pois seu desenho radial concêntrico influencia diretamente a produção de 

valor das localizações da cidade, principalmente, no centro principal, para onde convergem 

todas as vias intraurbanas. Na visão de Villaça (2001) a localização não se resume ao terreno, 

ou, à área construída, mas, a sua relação com todos os outros pontos do espaço. Com o Projeto 

Anel Viário, a expansão urbana ocorre não apenas devido ao efeito provocado pelas vias 
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expressas, mas, mediante a relação estabelecida entre o centro da cidade com a rede de 

localizações intraurbanas e regionais.  

Grande parte das propostas viárias, como a proposta de escoamento do tráfego da Via 

Dutra para uma Via de Integração, bem como a proposta de integração das vias regionais, havia 

sido preconizada preliminarmente no Plano CEPEU, e reatualizada no Plano SERETE. Quando 

a ETEL venceu a licitação para implementação do Projeto Geométrico do Anel Viário, a 

municipalidade enviou à empresa um conjunto de estudos sobre o planejamento da cidade19 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1978c), realizados a partir do pós-guerra. O Plano CEPEU se 

destaca, neste conjunto de estudos, como documento fundador do planejamento urbano da 

cidade. Dentre os estudos enviados para apreciação dos técnicos, havia um projeto de expansão 

para o setor sudoeste, preconizado como Projeto de Loteamento do Urbanova, realizado por 

Jorge Wilheim, em colaboração com Rosa Kliass, em 1976 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1978c; 

COSTA, 2014).  

Como visto no Plano SERETE, a expansão para o setor sudoeste havia sido objeto de 

marketing pela gestão Sobral, cujo entusiasmo com o período do “milagre” se refletiu na atração 

                                                 
19 Estudos enviados pela municipalidade que embasaram o Projeto do Anel Viário:  

1) Plano de Zoneamento de São José dos Campos – Departamento da Prefeitura Municipal de São José dos 

Campos;  

2) Projeto Urbanova – março de 1976 – Jorge Wilheim Arquitetos Associados; Coplasa S/A. – Engenharia de 

Projetos e Urbanova – Comércio, Urbanização e Desenvolvimento Ltda.;  

3) Diagnóstico da 3ª Região Administrativa-Secretaria de Economia e Planejamento do Governo de São Paulo. 

Janeiro de 1973;  

4) Documento Técnico – Definição e Classificação da Rede Viária Principal – “NK-Engenharia de Transportes 

Ltda” dezembro de 1976;  

5) Subsídios estatísticos de São José dos Campos – Planejamento Social, Assessoria de Planejamento da Prefeitura 

da Estância de São José dos Campos – 1974;  

6) A Ampliação da Via Dutra e São José dos Campos – Prefeitura da Estância de São José dos Campos – dezembro 

de 1975;  

7) Estudo de Viabilidade do Sistema de Transporte Rápido Urbano – Hidroservice-Engenharia de Projetos Ltda – 

outubro de 1974;  

8) Plantas e Restituições Aerofotogramétricas Aerosul-Prefeitura Municipal da Estância de São José dos Campos 

na escala 1:2.000, com representação do Projeto Geométrico do Anel Interno, em planta – 1973;  

9) Mapa Geral do Levantamento Aerofotogramétrico na escala 1:20.000 e Estudo Preliminar de Zoneamento do 

Município de São José dos Campos – Aerosul – P.M.S.J.C.;  

10) Diversos Perfis e Seções Transversais de Vias do Anel Interno, e cruzamentos de Vias, em escalas diversas – 

Departamento de Planejamento da Prefeitura Municipal de São José dos Campos;  

11) Projeto de Vias Laterais à Rodovia BR-116, trecho km 314, elaborado pela ETEL para o DNER – 1976;  

12) Restituição da bacia do Paraíba, feita na escala 1:10.000, realizada para o Departamento de Águas e Energia 

Elétrica, executada por Serviços Aerofotogramétricos Cruzeiro do Sul, baseada no voo realizado em 1954;  

13) Dados do Instituto Geográfico e Geológico do Estado de São Paulo;  

14) Referência de Nível: Igreja da Praça João Pessoa, em S. José dos Campos;  

15) Plano Diretor da Cidade de S. José dos Campos;  

16) Planejamento Territorial do Município de São José dos Campos (Plano Preliminar). Faculdade de Arquitetura 

e Urbanismo da Universidade de São Paulo – 1964;  

17) Caracterização Preliminar de Regiões do Vale do Paraíba e Diagnóstico – CODIVAP – Consórcio de 

Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1978c, p. 13-15).  
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de grupos econômicos estrangeiros. Com a aquisição de grandes glebas do setor sudoeste pelo 

grupo Sumitomo, a prefeitura comemorou o empreendimento como prenúncio de uma “nova 

cidade” (CHUSTER, 2010). Alguns anos mais tarde, a gestão Ednardo de Paula Santos buscou 

legitimar o adensamento do setor sudoeste (Urbanova), bem como noutras regiões, a partir de 

uma nova lei de zoneamento. A nova lei de zoneamento deveria definir a distribuição 

populacional entre setores, da seguinte forma (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1978c):  

Atual Zona Urbana: até 500 mil habitantes.  

Zona Habitacional A: até 150 mil habitantes.  

Zona Habitacional B: até 200 mil habitantes.  

Urbanova: até 150 mil habitantes (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1978c, p. 9). 

 

No Projeto Anel Viário, a municipalidade havia expressado a intenção de modificar o 

zoneamento, porém, não incluiu nenhuma minuta de projeto de lei. Para além do mérito da 

integração viária, se percebe o papel dos engenheiros na estruturação de um padrão urbano 

segregacionista, no qual se planejou a concentração da classe de alta renda num único setor da 

cidade. Segundo Villaça (2001) o padrão segregacionista em setores de círculos busca 

apropriar-se das áreas com melhores atrativos naturais e maiores investimentos privados. As 

camadas de alta renda tendem a progredir em direção a localidades específicas, como vias de 

acesso, centros comerciais, terrenos altos e livres de inundações a se espalhar ao longo de 

bordas de lagos, baias, assim como regiões rurais.  

Para uma cidade com grandes perspectivas de crescimento urbano, o “plano funcional” 

buscou estabelecer a conectividade das regiões, através de um sistema de transporte coletivo, 

julgado a proposta mais viável economicamente, superando os interesses do projeto do 

monotrilho elevado. Na Revista de Construção, o prefeito Ednardo de Paula Santos havia 

expressado o perfil do projeto, voltado para a conexão do sistema de transportes: “o anel não 

está solto no espaço, pois foi destinado a permitir o desenvolvimento do transporte coletivo. 

Não é um sistema viário para passeio de automóveis, mas espinha dorsal do transporte de 

massa” (A CONSTRUÇÃO, 1978, p. 2). 

Enquanto prefeito-engenheiro atuante no Projeto do Anel Viário, Ednardo de Paula 

Santos demonstra conhecer suficientemente os estudos de planejamento urbano anteriores, no 

caso, o Plano SERETE, responsável pela concepção embrionária do anel viário, julgado a 

“espinha dorsal da cidade”. A expressão “espinha dorsal” remete, indubitavelmente, à 

construção de um signo verbal. De acordo com Bakhtin (2006) os fenômenos ideológicos da 

consciência individual, combinados às formas de comunicação social, criam signos verbais, 

materializados na linguagem. “A palavra é o fenômeno ideológico por excelência” (BAKHTIN, 

2006, p. 34), pois carrega consigo signos e ideologias oriundos das relações sociais do passado. 
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Com a apropriação dos signos verbais originários nos planos diretores, o prefeito-

engenheiro contribuiu por difundi-lo no campo da engenharia. Numa analogia organicista, a 

“espinha dorsal da cidade” remete à coluna vertebral e à função que cumpre para a sustentação 

e movimento dos corpos dos animais vertebrados. De forma simplificada, o folheto do Projeto 

do Anel Viário apresenta um conjunto de estratégias para a execução do sistema viário, no qual 

podemos associar ao signo espinha dorsal da cidade, enquanto indutor dos deslocamentos 

espaciais, em conexão com os principais acessos.  

Tais acessos, segundo o folheto do Projeto do Anel Viário, não se limitavam ao nível 

terrestre, sendo assim sintetizados: “o Anel Viário estabelecerá a integração funcional de todos 

os meios de transporte para a população da cidade, facilitando sobremaneira o uso do ônibus, 

trem, automóvel ou avião” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1978a, p. 3). A integração regional 

seria alçada mediante a conexão da Via Dutra com as rodovias de Campos do Jordão (SP-50) e 

Caraguatatuba (SP-99). A integração intraurbana foi pensada com a construção das vias 

expressas (avenidas de fundo de vale), garantindo a ligação entre os bairros periféricos (IDEM, 

IBID).  

Na seção anterior, discutiu-se a produção do perto e do longe no espaço intraurbano. De 

fato, a luta de classes pelo controle das condições de deslocamento constitui o fator estruturante 

do espaço intraurbano. Nessa disputa, as classes de alta renda possuem vantagens, devido ao 

seu poder de pressão sobre o Estado e o mercado imobiliário. Ora, o “perto” nem sempre 

corresponde ao tempo e à distância. Em muitos casos, o “perto” é buscado no longe, em áreas 

não urbanizadas ou pouco urbanizadas, mais próximas do ambiente rural. “Nesses casos elas 

(classes de alta renda) procuram trazer para perto de si seu comércio, seus serviços e o centro 

que reúne os equipamentos de comando da sociedade” (VILLAÇA, 2001, p. 329). 

Desde a década de 1950, o estágio do deslocamento da classe de alta renda de São José 

dos Campos obedeceu à lógica do padrão segregacionista dominante. Assim como São Paulo, 

o deslocamento seguiu em direção ao setor sudoeste, entretanto, como aponta Villaça (2001), o 

ponto fundamental da estrutura urbana é sua articulação às demais partes da estrutura. Como 

efeito, as alterações de uma parte acarretam alterações nas demais partes da estrutura urbana. 

Deste modo, a segregação em setores de círculo modifica todo o conjunto de relações da 

estrutura urbana. Surgem novos centros urbanos, adaptados ao modo de vida das classes de alta 

renda, onde predomina o uso do automóvel. Na esteira do setor de círculo, o centro antigo acaba 

sendo alvo de projetos de remodelação e, consequentemente, surgem subcentros espacialmente 

atomizados, voltados para a classe média e baixa. 
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Assim sendo, um projeto de grande envergadura, como o anel viário, poderia ser 

executado em etapas, conforme o orçamento municipal. Para atingir uma expansão urbana com 

índices populacionais elevados, incluindo a região do Urbanova, a ETEL sintetizou todo 

conjunto de obras de engenharia do anel viário em cinco trechos (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 

1978c):  

Trecho AB: Prolongamento da Avenida Presidente Médici 

Trecho BC: Marginal do Vidoca e Trevo da Kanebo 

Trecho CD: Marginal do Banhado 

Trecho DE: Avenida Sebastião Gualberto 

Trecho EA: Avenida Presidente Médici (em execução) 

Ressalta-se que não identificamos na documentação empírica nenhum projeto dirigido 

à  Marginal do Banhado (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1978a; 1978b; 1978c). Em comparação 

aos demais trechos, a Marginal do Banhado surgiu apenas como uma intenção, mencionada na 

Revista de Construção e no folheto do Projeto do Anel Viário. Os cinco trechos do anel viário, 

por sua vez, podem ser analisados com base na categoria a cidade que possui um anel viário.  

Primeiramente, Avenida Presidente Médici (Trechos AB e EA), com 5 mil metros de 

extensão entre o Córrego do Lava-pés e o terreno do Grupo Light foi projetado com cinco pistas, 

sendo a pista central exclusiva para o transporte coletivo, enquanto as demais foram pensadas 

para a circulação do tráfego local e o trânsito rápido de longas distâncias (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 1978a, p. 4). As interceptações foram pensadas a nível municipal e regional, com a 

Estrada Velha Rio-São Paulo, Avenida Francisco José Longo, Rua Paraibuna, Avenida Nelson 

D’Avila e Rua José de Paula da Silva (A CONSTRUÇÃO, 1978).   

Em segundo, Avenida Marginal do Vidoca (Trecho BC) com 3.600 metros e duas pistas 

de duas faixas de tráfego foi planejada para margear o Córrego Vidoca. Com interseções na 

Avenida Presidente Médici e Avenida São João, bem como no ramal ferroviário da RFFSA, no 

Banhado, esta marginal teria a função de receber todo movimento de tráfego futuro (IDEM, 

IBID). A Marginal do Vidoca liga-se a sudeste com a Via Dutra através de uma interseção, 

popularmente conhecida por Trevo da Kanebo. Projetado pelo DNER, o Trevo da Kanebo foi 

planejado com duas pistas de tráfego de 10,5 metros com intersecção composta por ramos 

direcionais e laços que permitem ligações com o tráfego municipal e regional (A 

CONSTRUÇÃO, 1978, p. 3). 

Em terceiro, Marginal do Banhado (Trecho CD) com extensão de 4.500 metros foi 

projetada nas áreas de inundação do Rio Paraíba (Banhado) com duas pistas de tráfego, 
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margeando a ferrovia do ramal São José dos Campos-Jacareí. No cruzamento com o Córrego 

Vidoca planejou-se uma interseção com ramos de 4,9 metros de pista, com cruzamento em nível 

para a Avenida São João (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1978a; A CONSTRUÇÃO, 1978). 

Contudo, observamos no folheto que a construção da Marginal do Banhado tem como principal 

função: “Sua futura construção atenderá às necessidades das 120.000 pessoas que habitarão no 

projeto Urbanova e a implantação do Parque Regional do Banhado, inteiramente destinado ao 

lazer da população urbana” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1978a, p. 4 – grifo original). 

Por último, Avenida Engenheiro Sebastião Gualberto (Trecho DE) com extensão de 

2.900 metros, foi projetada do lado oposto à várzea do Rio Paraíba (Banhado), margeando o 

ramal ferroviário São José dos Campos-Jacareí. Com três faixas de tráfego, a via foi planejada 

para seguir a direção leste, até a intersecção do Cambuí, onde a pista direita encontra-se com a 

Estrada Velha Rio-São Paulo, e outra pista com três faixas de 10,5 metros até a Avenida Saigiro 

Nakamura. Ademais, a Avenida Sebastião Gualberto permitia o cruzamento em nível com a 

Avenida Presidente Médici (A CONSTRUÇÃO, 1978, p. 4).  

Ao todo, o anel viário foi planejado para apresentar extensão total de 16.460m, com 

capacidade máxima de tráfego de 11.900 veículos, este número corresponde à previsão inicial 

para a Avenida Presidente Médici, trafegando de 50 a 80 Km por hora. (Figura 32) Na figura 

31 observa-se o Mapa do Anel Viário, com a legenda das fases do sistema viário (SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 1978a). 
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Figura 32. Mapa do Anel Viário de São José dos Campos (folheto). 

 
Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1978a). 

 

No sentido norte, segundo a Revista de Construção, a Marginal do Banhado segue 

contornando o ramal ferroviário até interceptar-se com a Marginal do Vidoca, onde seria 

construída uma intersecção, na travessia com a Avenida São João, com ramos de 4,5 metros de 

pista, com cruzamento em nível (A CONSTRUÇÃO, 1978). A longo prazo, previa-se a 

construção de uma pista exclusiva para o transporte de massa na Avenida Presidente Médici, 

com acesso ao novo ramal rodoferroviário, projetado em área habitada, na Vila Guarani (SÃO 

JOSÉ DOS CAMPOS, 1978a). Complementando, pode-se identificar na Figura 31 interseções 

sem continuidades no perímetro urbano, situadas junto as áreas de vazios urbanos. No entanto, 

sugerimos que estas interseções (Interseção do Cambuí e Campos do Jordão-Urbanova) 

estavam postas estrategicamente para a expansão futura do sistema, cujo exemplo consolidado 

na contemporaneidade é a construção parcial da Interseção da Marginal do Vidoca com a 

Avenida São João – uma rotatória que permite o fluxo de veículos entre a Via Dutra, passando 

pelo Jardim Aquárius até o centro.   

Na análise comparativa dos planos analisados, o Projeto do Anel Viário possui uma 

grande dívida para com os primeiros planos diretores, pois estes foram os primeiros estudos de 

planejamento urbano que esboçaram uma visão de cidade, baseada na expansão urbana e viária 
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pelos fundos de vale. Estruturado sobre essa lógica, o Projeto do Anel Viário estimulou o 

crescimento urbano em direção aos vales.  

Em primeiro lugar, no Córrego do Lava-pés construiu-se a Avenida Presidente Médici, 

a via principal do anel interno. Em segundo lugar, no Córrego Vidoca, as marginais 

possibilitariam a conexão com a rodovia federal e as rodovias estaduais, bem como a 

interligação entre as regiões periféricas e o centro. Em terceiro lugar; na área da Comunidade 

do Banhado, a nova marginal foi projetada para atender ao tráfego de veículos do setor do 

Urbanova, voltado para as classes de alta renda. Além disso, a nova marginal foi projetada para 

viabilizar a transformação da paisagem num Parque Regional. 

A não identificação de projetos da Marginal do Banhado sugere que este trecho foi 

estrategicamente deixado por último. Segundo os documentos analisados, incluindo projetos da 

década de 1980, os investimentos do Projeto Anel Viário concentraram-se no sentido dos 

Córregos Lava-pés e do Córrego Vidoca, ao mesmo tempo, induzindo o crescimento das regiões 

sul, leste e oeste (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1983; 1985). Não menos importante, a 

subcategoria espinha dorsal da cidade, concebida no Plano SERETE, foi preservada no projeto. 

Originalmente a chamada espinha dorsal da cidade, ou, Via de Integração, foi projetada no 

Plano SERETE para atravessar a cidade numa única via expressa, da região sudoeste até a área 

da REVAP/PETROBRÁS, na região leste. Entretanto, como se pode observar na entrevista do 

prefeito Ednardo de Paula Santos, a ideia do anel viário representado como a espinha dorsal da 

cidade ainda era muito atual no ano de 1978, fato importante o suficiente para que os 

engenheiros envolvidos no Projeto do Anel Viário preservassem parte da concepção originária 

do sistema viário proposto inicialmente nos planos CEPEU e SERETE, atualizando a ideia da 

espinha dorsal da cidade no novo projeto, que pode ser resumido no anel interno e sua expansão 

para a região sul. 

 Em nenhum momento o Projeto do Anel Viário apresenta um plano de reassentamento 

adequado às comunidades pobres situadas no traçado do anel viário que justifiquem o translado, 

assim como não apresenta soluções de moradia para as comunidades à serem reassentadas, 

como por exemplo: a Linha Velha, a Favela do Vidoca, a Vila Guarani e o Banhado. As 

comunidades não foram sequer citadas nos planos, com exceção da Vila Guarani, incluida em 

um cadastro de proprietários de imóveis da Avenida Sebastião Gualberto, realizado pela 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São José dos Campos (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 

1977b).  
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São José dos Campos, ao firmar posição como Polo Técnológico do Vale do Paraíba e, 

portanto, trecho estratégico do Macro-Eixo, assume uma postura rígida para com as favelas da 

cidade. Na lógica higienista, resgatando Chalhoub (1990) a questão das favelas passou a ser 

tratada por pressupostos técnicos, mas também ideológicos, ou seja, por meio de um conjunto 

de princípios baseados na condução do país ao caminho da civilização, cujas decisões políticas 

eram submissas à técnica. De modo geral, as vias e rodovias podem ser compreendidas como 

parte duma estratégia de classe, retomando Lefebvre (1969), cujos objetivos práticos de 

conexão das regiões, bem como saneamento e embelezamento, não esconde totalmente sua 

matriz higienista, cuja limpeza – das favelas – também é exexutada por meio das vias e 

rodovias.   

Não obstante, o Projeto do Anel Viário não foi concebido como o projeto da gestão 

Ednardo de Paula Santos, mas, como uma visão de cidade, estimada em 20 anos. Assim, nas 

seções subsequentes se analisará como as etapas subsequentes do Projeto do Anel Viário foram 

concluídas, bem como o trecho da Marginal do Banhado passou a vincular-se aos projetos de 

transformação da paisagem do Banhado.  

 

3.3.4 PLANEJAMENTO FUNCIONALISTA NA FASE ABERTURA POLÍTICA. Uma cidade delimitada 

por áreas de inclusão e exclusão social 

 

O Projeto Geométrico do Anel Viário, como analisado, surgiu no âmbito do 

planejamento de desenvolvimento regional. A nível federal, segundo Silva (2009), o II PND 

direcionou investimento para a indústria de base, além de criar uma espantosa rede de 

infraestrutura em transportes. A nível estadual, segundo Costa (2007), o Plano Regional do 

Macro-Eixo Paulista abordou em suas considerações os reflexos dos problemas estruturais do 

Brasil manifestados na região, como a concentração de renda, o enfraquecimento dos setores 

rurais e a divisão social e territorial do trabalho.  

Em 1979, com a finalização do Plano Macro-Eixo, o Comitê Executivo de Estudos 

Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEEIVAP), adotou a perspectiva 

regional para propor o ordenamento da Bacia do Rio Paraíba do Sul. O Macrozoneamento 

CEEIVAP elaborou diretrizes para o uso e ocupação do solo da região do Vale do Paraíba, 

produzindo documentos que subsidiaram a elaboração de políticas públicas voltadas para o 

planejamento regional em todos os níveis governamentais, bem como possibilitaram a 
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atualização da legislação vigente dos estados situados na Bacia do Rio Paraíba do Sul (COSTA, 

2007).    

Em nível municipal, o planejamento desenvolvimentista-militar guiou a discussão 

acerca da expansão urbana e viária de São José dos Campos. Como ressaltado, o Projeto Anel 

Viário não foi um estudo isolado, pelo contrário, recebeu contribuições dos planos diretores das 

décadas de 1960 e 1970, cuja maior herança foi, sem dúvida, o planejamento das avenidas de 

fundo de vale. Nesse contexto, a criação de um parque temático no Banhado ainda compunha 

os interesses da gestão Ednardo de Paula Santos, porém, com menos intensidade se comparado 

ao período do “milagre”, pois o foco de sua gestão estava no Projeto do Anel Viário. A curto 

prazo e médio prazo, a Marginal do Banhado tinha a função de otimizar os deslocamentos de 

veículos entre o centro e a região oeste, e a longo prazo, viabilizaria a ocupação futura da região 

oeste com dois empreendimentos – o projeto Urbanova e o Parque Regional do Banhado.  

Observe-se que o Projeto do Anel Viário foi elaborado num momento de rearticulação 

da sociedade civil, organizada em manifestações contrárias ao Regime Militar. Este movimento 

teve como disparadores o descontentamento popular resultante do impacto da crise do petróleo 

da década de 1970, e da forma com o regime lidou com as consequências de longo prazo da 

crise, mantendo a economia sob o mesmo ritmo de endividamento da época do “milagre”. A 

política de concentração de renda, o arrocho salarial e o cerceamento às liberdades democráticas 

aprofundaram a crise política, cuja reação inicial manifestou-se nos movimentos de luta armada. 

Em segundo lugar, o descontentamento popular avolumou-se em torno da lentidão do processo 

de abertura política. Entre 1974 a 1979, o governo Geisel arquitetou os trâmites para a 

constitucionalização do país, voltado por um processo de abertura limitada e conduzido pelo 

alto, no qual estariam excluídas as forças de oposição, que então procuravam realizar um projeto 

de abertura considerado democrático (SILVA, 2009).  

De fato, o projeto militar de retorno ao Estado de Direito progrediu gradativamente. 

Com a derrota dos movimentos de luta armada, o sistema bipartidário foi estabelecido como 

caminho para a democracia. Assim, o MDB passou a agregar quadros do extinto Partido 

Comunista Brasileiro (PCB), bem como socialdemocratas, ambos voltados para a construção 

de um projeto político de transição para a democracia. Naquele contexto, o governo Geisel 

conduzia o processo de abertura política sob sua tutela, de forma lenta e limitada, instituindo 

ações como a supressão do AI-5, o fim da censura à imprensa e avanços na instauração da 

anistia (SILVA, 2009).         
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Os ventos da abertura política sopraram até São José dos Campos – estância 

hidromineral, cujos mandatários eram nomeados pela ditadura. Com a Lei Federal n° 6.448 de 

outubro de 1977, conhecida como a Lei de Autonomia, o Governo Federal dispôs sobre a 

organização política e administrativa dos municípios. No mesmo mês da publicação da Lei de 

Autonomia, a cidade de São José dos Campos foi excluída da condição de estância 

hidromineral, através da Lei Estadual n° 1.402, sancionada pelo Governador Paulo Egydio 

Martins, estando submetida à mudança de governo via eleições, em 1978 (CHUSTER, 2010).   

Nesse contexto, a gestão Ednardo de Paula Santos havia encaminhado para apreciação 

da câmara de vereadores o Projeto de Lei n° 77/78 que tratava no novo zoneamento municipal. 

Para a gestão Ednardo de Paula Santos, o zoneamento aprovado na gestão Sobral (Lei 

Municipal n° 1.606/71) tinha se tornado obsoleto diante do acelerado processo de 

transformação urbana e industrial da cidade. O referido projeto de lei foi elaborado com apoio 

da assessoria do Escritório Lúcio Grinover-Arquitetos Associados S/C Ltda. Todavia, o projeto 

de lei não foi analisado pela câmara, submetido a diversos adiamentos. Na primeira eleição 

municipal pós-1964, o prefeito eleito Joaquim Vicente Ferreira Bevilacqua20 (MDB) solicitou 

a retirada do projeto de lei de zoneamento enviado por seu antecessor (CHUSTER, 2010). 

De acordo com Chuster (2010), em outubro de 1979, Joaquim Bevilacqua enviou para 

apreciação da câmara de vereadores um novo projeto de lei de zoneamento. Como salientou o 

autor, a Lei de Zoneamento de 1980 (Lei Municipal n° 2.263/80), não estava vinculada a 

nenhum plano diretor. A nova lei de zoneamento tratou do uso e ocupação do solo de forma 

mais abrangente que sua antecessora, a Lei Municipal n° 1.606/71. Assim como a Lei de 

                                                 
20 Joaquim Vicente Ferreira Bevilacqua (1944-), bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Vale do Paraíba 

de São José dos Campos, atuou em defesa das professoras da rede municipal de ensino, contra o aumento da carga 

horária das docentes, imposta na gestão Sobral. Por sua posição combativa ao prefeito biônico, foi convidado por 

vereadores do MDB a filiar-se ao partido. Elegeu-se vereador pelo MDB em 1970, posteriormente, tornou-se o 

líder do partido na câmara dos vereadores, em 1973. Após três anos de vida pública, foi eleito deputado federal 

por São Paulo, pelo MDB, nas eleições de 1974. Na Câmara dos Deputados foi membro da Comissão de 

Constituição e Justiça e vice-líder do partido. Numa ascensão meteórica, Joaquim Bevilacqua elegeu-se prefeito 

de São José dos Campos, no ano de 1978. Por seu apoio ao governo de Paulo Maluf (1979-1982), do partido da 

ditadura, o Partido Democrático Social (PSD), somado a sua filiação ao PDS, Joaquim Bevilacqua perdeu espaço 

na política regional. Alguns anos depois disputou uma vaga como deputado federal pelo Partido Trabalhista 

Brasileiro (PTB), vencendo a disputa no ano de 1986. Como deputado federal teve grande atuação nos trabalhos 

da Assembleia Nacional Constituinte (ANC), ocupando a posição de membro titular da Comissão de 

Sistematização. Após o encerramento dos trabalhos da Constituinte, Joaquim Bevilacqua venceu as eleições 

municipais de São José dos Campos, sendo eleito prefeito em 1988. Mais uma vez, renunciou ao cargo de prefeito, 

em 1990, almejando a candidatura à vice-governador, na chapa encabeçada pelo empresário Sílvio Santos. Com a 

desistência de Sílvio Santos, Joaquim Bevilacqua ainda se manteve na política como Secretário do Trabalho e da 

Ação Social, no governo de Orestes Quércia (1987-1990), função que exerceu de 1990 a 1991. No governo de 

Luís Antônio Fleury Filho (1991-1994), tornou-se assessor especial do governador, permanecendo no cargo até 

1992. Naquele ano, abandonou a vida pública, encerrando assim o ciclo de uma carreira política imprevisível 

(ALMEIDA, 2008; FGV..., 2019).  
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Zoneamento de 1971, a Lei de Zoneamento de 1980 preservou diversos pontos em comum com 

o zoneamento da cidade de São Paulo, sendo considerada pelo autor uma cópia da legislação 

paulistana da década de 1970 (Lei Municipal n° 7.805/72). Por sua vez, a Lei Zoneamento de 

São Paulo originou-se das legislações paulistanas da década de 1950, responsáveis pela pioneira 

aplicação do zoneamento funcional, baseado em coeficientes diferenciados de aproveitamento 

nas zonas de uso.  

Os estudos do Escritório Lúcio Grinover-Arquitetos Associados incorporaram, sem 

resistência, o zoneamento paulistano na legislação de São José dos Campos. O processo 

participativo proposto no novo zoneamento não incluiu os segmentos populares, e se limitou a 

apenas duas associações de classe: a Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos 

(ACI) e a Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos (AEASJC). A 

discussão em torno da nova legislação de zoneamento não ficou restrita às associações de 

classe, recebendo o acréscimo de dois órgãos governamentais do Estado de São Paulo: a 

CETESB e o Escritório Regional de Planejamento (ERPLAN).  

A Lei de Zoneamento de 1980 inseriu pontos de discussão para os vereadores, 

principalmente com relação à preservação das áreas de várzea e a não instalação de indústrias 

poluidoras no município, fato que atesta uma mudança de paradigma do planejamento 

desenvolvimentista-militar, herdado com as gestões dos prefeitos biônicos. Como apontado 

pelo autor, no contexto da década de 1970, questões ligadas à preservação ambiental eram 

tratadas como questões marginais. No contexto de elaboração da Lei Municipal n° 1606/71, a 

proteção das áreas de várzea foi tratada de forma periférica, de modo que o Banhado foi zoneado 

como ZE (Zona Especial), destinada a abrigar edifícios públicos e serviços especiais, por 

exemplo, o Parque Regional do Banhado. 

No contexto da década de 1970, o movimento ambientalista no Brasil se caracterizou 

por ações restritas a reduzidos grupos da sociedade civil e indivíduos ligados à esfera pública. 

A ação dos órgãos ambientais estava centrada na poluição industrial, cujo caráter ambíguo dos 

órgãos ambientais por vezes complementava ou se contrapunha às ações dos movimentos 

ambientalistas, centradas na preservação dos ecossistemas naturais. Configura-se na década de 

1970 uma relação dialética entre órgãos ambientais e movimentos ambientalistas, baseada no 

conflito e na cooperação. A principal crítica dos movimentos ambientais partiu da crítica à 

tolerância e morosidade na fiscalização das indústrias poluidoras. No entanto, havia cooperação 

com os órgãos ambientais, principalmente devido à posição que os funcionários dos órgãos 
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ambientais exerciam, tanto nos movimentos ambientalistas, como na esfera pública (JACOBI, 

2003). 

Com a retomada da autonomia política, o MDB, através do prefeito-advogado Joaquim 

Bevilacqua, herdou das gestões ligadas ao partido da ditadura uma visão de cidade focada na 

expansão urbana em direção aos fundos de vale. Nesse contexto, a gestão Bevilacqua 

demonstrou maior preocupação para com a preservação das várzeas, comprometidas com a 

execução das obras do Projeto do Anel Viário. Na gestão Bevilacqua, as críticas da oposição 

na câmara dos vereadores representados pelo MDB, outrora sufocadas na gestão autoritária de 

Sobral, vieram à tona no período de abertura política, onde os prejuízos do ordenamento 

territorial voltado para a industrialização foram apontados, principalmente com a instalação de 

indústrias poluidoras, como a REVAP/PETROBRÁS.  

Chuster (2010) cita repercussões negativas da época diante das atividades da refinaria, 

principalmente, nas proximidades do bairro Vista Verde. Em discussões na câmara de 

vereadores sobre a nova lei de zoneamento, até mesmo vereadores do MDB tomaram uma 

posição de resignação para com as atividades poluidoras da REVAP, pois os governistas 

acreditavam tratar-se de um fato consumado, devendo a gestão Bevilacqua instituir medidas 

para mitigar os impactos da poluição. Assim, vereadores estipularam um distanciamento de mil 

metros dos bairros circunvizinhos à refinaria. Com relação às áreas de várzea passou-se a 

defender a criação de uma nova ZE, como forma de proteger as áreas próximas às áreas 

urbanizadas, como o vale do Rio Pararangaba e as áreas do Banhado próximas ao Bairro do 

Limoeiro e do Clube de Campo Santa Rita. De forma complementar, a nova legislação 

determinava a proteção das encostas, permitindo-se apenas construções que não alterassem sua 

cota natural. 

Com a inserção da ERPLAN nas discussões do novo zoneamento, o governo passou a 

condenar a expansão urbana horizontal, projetada a partir do Plano SERETE. Para o ERPLAN, 

o planejamento dos anos 1970 havia deixado para a cidade o legado da urbanização horizontal, 

isolando bairros ilhados por grandes vazios urbanos, à espera estrategicamente da especulação 

imobiliária. Deste modo, o ERPLAN recomendou à municipalidade o retraimento do perímetro 

de expansão urbana, visando inibir a expansão horizontal e a especulação imobiliária. Ademais, 

recomendou a adoção de faixas non aedificandi de 100 metros ao longo dos córregos Vidoca, 

Putim e Rio Comprido, visando impedir a ocupação das várzeas (CHUSTER, 2010).  

Num cenário de abertura política, observa-se a maneira pela qual o campo mediatiza as 

pressões externas. Retomando os conceitos de autonomia de campo e poder de refração às 
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pressões externas, de Bourdieu (2004), nota-se que a gestão Bevilacqua herdou de sua 

antecessora um processo de planejamento focado na visão duma cidade que possui um anel 

viário, e executou-o de forma coerente, porém adaptado aos interesses da nova gestão. 

 Em conjunto com as obras do anel viário e a aprovação do zoneamento, a gestão 

Bevilacqua tratou da questão das favelas, com base no resgate do objetivo de eliminação física 

das favelas, proposto pelo antigo Movimento pelo Desfavelamento (MD); movimento 

composto, basicamente por representantes da imprensa local e estudantes universitários. Na 

década de 1960, o MD destacou-se no Plano CEPEU como condutor da Comissão do Plano. 

Assim, ao MD coube a atribuição de divulgar o Plano de Desfavelamento da Linha Velha, 

pautado numa abordagem sensacionalista do tema.  

Destarte, retoma-se a investigação sobre o grau de autonomia do campo intelectual, no 

caso, o campo político da gestão Bevilacqua. Bourdieu (2004) demonstra que o campo 

científico tem autonomia suficiente para definir o conjunto de objetos importantes, ou seja, 

pesquisadores posicionados no campo científico podem definir as questões relevantes, de 

acordo com seus interesses. Apesar de reconhecer o grau de autonomia do campo intelectual, a 

noção de campo não pode ser isolada da noção de habitus, que é, na visão de Bourdieu (2007), 

produto da interiorização das estruturas objetivas. O que comumente chamamos de “escolhas” 

e “decisões” são mediações comandadas pelo habitus, entre as disposições inconscientes da 

sociedade e do indivíduo.  

De forma simplificada, a noção de habitus nos ajuda a entender que a opção pelo 

desfavelamento não estava inteiramente determinada, mas interiorizada nos agentes 

posicionados no campo político, e sujeita à mediação como parte de um sistema de disposições 

inconscientes, no qual a visão duma cidade sem favelas ainda era muito presente. No entanto, 

é preciso retornar à gestão Ednardo de Paula Santos, quando a noção de desfavelamento foi 

retomada. Em 1977, segundo Rosa Filho (2002), o primeiro Plano de Desfavelamento pós-1964 

foi elaborado pelas sociólogas Dirce Facci Afini e Maria Lucia Braga Pereira. As sociólogas 

consideraram a questão das favelas do ponto de vista da reurbanização, apontando o advento 

de uma política com o mínimo de responsabilidade social. Todavia, a proposta de reurbanização 

de favelas foi rechaçada pelos interesses imobiliários associados aos interesses dos políticos da 

cidade. Em maio de 1978, o prefeito Ednardo de Paula Santos aprovou a Lei Municipal nº 

2007/78, que criou a Empresa Municipal de Habitação (EMHA), cuja essência era a erradicação 

de favelas e cortiços para a higienização das áreas ocupadas, fato que chancelou a tradição da 

erradicação de favelas na cidade fundamentada em argumentos técnicos higiênico-sanitários.  
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De acordo com a proposta original de reurbanização de favelas, a cidade contava com 

1.892 moradores de favela, no ano de 1977 situados nas zonas centro e norte, além de dois 

pontos periféricos, um na zona sul e outro na zona leste (Figura 33):  

 

 

Figura 33. Mapa das favelas de São José dos Campos em 1977. 

 

Fonte: Construído a partir de Rosa Filho (2002) sob base do IBGE (2010) - Elaborado por Daniel 

José de Andrade. 

 

No ano de 1977, a disposição dos núcleos de favela da cidade encontrava-se 

relativamente próxima ao centro, entre 2.500m² a 5 mil m² de distância do centro principal. Na 

gestão Bevilacqua, segundo Rosa Filho (2002) houve um aumento gradual em relação ao 

número anterior com 3.643 moradores de favela em 1979. Em entrevista ao jornalista Roberto 

Almeida, o prefeito-advogado Joaquim Bevilacqua relatou que a Favela do Vidoca representou 

o primeiro setor de atuação da recém-criada EMHA, responsável pelo desfavelamento. De 

acordo com o ex-prefeito:   

As famílias que moravam ali em quase trezentos barracos foram transferidas para 

embriões habitacionais de 17 metros quadrados, que nós construímos no Campo dos 

Alemães, onde eu desapropriei uma área de 107 alqueires, que é a mais plana de São 

José dos Campos (ALMEIDA, 2008, p. 209).  

 

Noutra parte da área desapropriada, a municipalidade promoveu a construção do 

Conjunto Habitacional Elmano Ferreira Veloso, em homenagem ao ex-prefeito (idem, ibid). A 
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consolidação da zona sul (Campo dos Alemães e bairros circunvizinhos) só foi possível aliada 

às políticas públicas de desfavelamento e indução do crescimento horizontal da cidade, na 

gestão Bevilacqua. Basicamente, a região do Campo dos Alemães e adjacências agrupou, na 

região sul os remanescentes de diversas favelas, como: Vidoca, Linha Velha e o Banhado 

(ROSA FILHO, 2002). Analisando este cenário, Reschilian (2010) fez considerações acerca do 

processo de urbanização de São José dos Campos nas últimas décadas do século XX, analisando 

que tal urbanização ocorreu nas regiões leste e sul mediante uma política de deslocamento de 

moradores de favela, consagrando a segregação desta população em verdadeiros bolsões de 

assentamentos populares. Este processo, fruto duma política de erradicação de favelas, 

associada à construção de casas, “contribuiu para configurar uma organização do território 

marcada pela precarização das condições habitacionais e urbanas nessas regiões” 

(RESCHILIAN, 2010, p. 177).  

Embora a gestão Bevilacqua tenha se diferenciado de sua antecessora, com promoção 

de políticas sociais, contraditoriamente deu continuidade ao processo de crescimento horizontal 

da cidade, impulsionado com o Plano SERETE, através do novo zoneamento. Ainda no período 

de discussões sobre o zoneamento estava claro para os vereadores e a prefeitura que a expansão 

urbana deveria iniciar-se na região sul, a partir do CTA, e ao norte, limitada até o bairro do 

Buquirinha. Com a promulgação da Lei n° 2.263/80 em 4 de janeiro de 1980 o território 

municipal foi dividido em um único perímetro de zona urbana e de expansão urbana, e o restante 

foi classificado como zona rural. Entre 1980 a 1981, o novo zoneamento ampliou o perímetro 

de expansão urbana, impulsionado com a aprovação de novos loteamentos, no qual a região sul 

foi a primeira a se consolidar, a partir do conjunto de bairros circunvizinhos ao Campo dos 

Alemães, como Dom Pedro I, Dom Pedro II e outros. Nas demais regiões periféricas a 

aprovação de loteamentos não ocorreu de forma acentuada como na região sul, porém 

construíram-se cerca de mil embriões habitacionais, como o bairro do Altos de Santana (norte) 

e o Conjunto Integração (leste) (BOLOGNA, 2000; CHUSTER, 2010, ALMEIDA, 2008).  

De acordo com Bevilacqua, a remoção dos moradores da Favela do Vidoca ocorreu sem 

atritos, sendo o processo conduzido de forma pacífica, com apoio da Secretaria de Promoção 

Social. Com a remoção daquele núcleo, viabilizou-se a continuidade do Projeto do Anel Viário, 

com a construção de uma das marginais do Vidoca (Avenida Jorge Zarur) (ALMEIDA, 2008). 

Nessa época, a Urbanizadora Municipal (URBAM) estava à frente da execução de obras do 

anel viário. O engenheiro Ronaldo Garcia foi nomeado Presidente da URBAM pelo prefeito 

Ednardo de Paula Santos e, posteriormente indicado por Joaquim Bevilacqua ao cargo de 
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Diretor Técnico da URBAM, com a posição chave na condução do Projeto do Anel Viário 

(GARCIA, 2018). Em conjunto com o Projeto do Anel Viário, a gestão Bevilacqua realizou a 

ligação do bairro Urbanova com a Marginal do Vidoca com recursos de um banco internacional, 

o “Fukuoka Bank”, destinados na construção da Avenida Lineu de Moura, além de uma ponte 

de acesso ao bairro, a Ponte Flamínio Vaz de Lima (ALMEIDA, 2008). Neste cenário, a 

urbanização consolidada na microbacia do Vidoca atingiu o grau de 21,4% de ocupação urbana 

em 1985 (STEMPNIAK; BATISTA; MORELLI, 2007). 

Percebe-se que junto à configuração de uma urbanização precária nas regiões sul e leste, 

o governo municipal induzia a ocupação na região oeste, acompanhando o deslocamento das 

classes de alta renda nesta porção do território, que vinha ocorrendo gradativamente desde 

1950. Como aponta Villaça (2001), a proximidade com o centro combinada aos atrativos do 

sítio natural, constitui o elemento definidor da direção da expansão das classes de alta renda. 

Assim como nas demais metrópoles brasileiras, as classes de alta renda apresentaram a 

tendência de segregar-se numa única região e a manter a mesma direção em seu deslocamento 

territorial. Mesmo no Jardim América, em São Paulo, quando a urbanização fez desaparecer os 

atrativos do sítio natural, a direção do deslocamento permaneceu inalterada.  

Segundo Fernandes (2002), a evolução do deslocamento da classe de alta renda de São 

José dos Campos em 1980 avançava sobre o Córrego Vidoca. Desta feita, a construção da 

Marginal do Vidoca representou o início do processo de transposição do córrego em direção ao 

empreendimento Urbanova. Ademais, de acordo com a autora, a classe de alta renda havia 

avançado pela primeira vez na área de várzea do Banhado com o loteamento Chácara dos 

Eucaliptos. No geral, o planejamento desenvolvimentista-militar organizou o território com 

base em áreas de inclusão e exclusão territorial.   

Chuster (2010) ressalta que a Lei de Zoneamento de 1980 alterou grande parte do 

zoneamento da área do Banhado entre a Avenida Lineu de Moura, o Jockey Clube e o Rio 

Paraíba, permitindo assim, a construção de prédios e residências de alto padrão. Tal alteração 

permitiu o parcelamento de uma gleba situada na Concha do Banhado, próxima ao Conjunto 

Habitacional Vale dos Pinheiros, pertencente à Martins Agro Imobiliária S.A., posteriormente 

conhecida como Residencial Esplanada do Sol.   

Noutra entrevista de Bevilacqua, concedida a alunos do Curso de Jornalismo da 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Comunicação (FCSAC) da Universidade do Vale 

do Paraíba (UNIVAP), numa filmagem para um documentário sobre o Banhado, o prefeito-

advogado relatou dentre vários assuntos, o que classificou como o grande desafio de sua gestão: 
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“a questão do desfavelamento”. De acordo com Bevilacqua havia três grandes núcleos a 

“desfavelar”: o Vidoca, os remanescentes da Linha Velha e o Banhado. As famílias da Favela 

do Vidoca e da Linha Velha foram removidas sem grandes dificuldades, o último núcleo refere-

se aos remanescentes do processo de desfavelamento executado na gestão Sobral, cujas casas 

situavam-se nas proximidades da nova sede do executivo municipal, inaugurada por Bevilacqua 

em 1979. Como dito, o “desfavelamento” da Favela do Vidoca teve como objetivo viabilizar a 

construção da Avenida Jorge Zarur, passando por baixo da Via Dutra, e interligando o centro à 

região sul. Porém, o “desfavelamento” da Comunidade do Banhado envolvia um grau maior de 

complexidade. Segundo Bevilacqua: “Mas o Banhado, a questão ali era muito entranhada, por 

que ali era o centro da cidade, o pessoal não queria sair. Tinha a sua plantinha, tinha lá a sua 

hortazinha, a sua plantaçãozinha, a sua possesinha por ali” (DOCUMENTÁRIO, 2008). 

Na visão do prefeito-advogado, a singularidade da Comunidade do Banhado se 

apresenta pela relação da mesma com o centro principal, ora vinculada ao centro, ora separada 

dele por um acidente natural, onde a comunidade desenvolveu um modo de vida ruralizado. Na 

visão de Villaça (2001) todas as atividades intraurbanas, por mais distintas que sejam, possuem 

um interesse em comum – a acessibilidade ao centro. Como efeito, o centro constitui o objeto 

de disputa da cidade por excelência. Assim, as atividades intraurbanas, desde as residências até 

o setor terciário, todos disputam a proximidade com o centro urbano, mesmo as atividades 

localizadas nas periferias.  

Como considerava o centro um dos elementos que compõem a resistência dos 

moradores pela permanência no Banhado, a gestão Bevilacqua adotou um tratamento 

diferenciado para com a Comunidade do Banhado.  

Por um lado, segundo Bevilacqua, promoveram-se uma série de melhorias urbanísticas 

no bairro. A partir da encosta do Banhado, a prefeitura efetuou a construção de um acesso à 

cidade, seguida da instalação da iluminação pública, este último inaugurado por Bevilacqua e 

o governador Paulo Maluf, em ato solene no Banhado. Ademais, a prefeitura construiu um 

centro de convivência no qual abrigava um ponto de apoio da Secretaria de Promoção Social. 

Com a participação dos moradores, a gestão Bevilacqua aprovou o congelamento da área, 

visando inibir o crescimento da população do bairro. Bevilacqua justificou a opção pelo 

congelamento da área como alternativa diante da resistência da Comunidade do Banhado de 

não adesão ao programa habitacional no Campo dos Alemães (DOCUMENTÁRIO, 2008).  

No cenário de abertura política, a produção habitacional no Brasil havia crescido 

vertiginosamente, fato que condiz com a criação da EMHA, responsável pela condução dos 
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programas habitacionais da gestão Bevilacqua. Como aponta Villaça (1986), o número de 

financiamentos do BNH cresceu nos momentos em que o regime precisava de apoio popular, 

ou seja, no período do golpe de 1964, com um breve hiato em 1968, com a promulgação do AI-

5 e o período do milagre, posteriormente retomada com a abertura política, onde o BNH atingiu 

o índice de 345 mil unidades, em 1980. Embora o boom imobiliário impulsionado pelo BNH 

tenha como característica principal o financiamento de apartamentos de classe média e alta, na 

verdade, o BNH tornou-se um banco de desenvolvimento urbano, evidentemente, atendendo 

interesses do setor da construção civil em grandes obras de infraestrutura urbana e regional.  

Por outro lado, a gestão Bevilacqua viabilizou a realização de estudos para implantação 

de um parque no Banhado, embora a documentação pesquisada não faça menção à inclusão dos 

moradores do Banhado na proposta do parque (DOCUMENTÁRIO, 2008).  

 

3.3.5 Planejamento e ambientalismo em cenários de autoritarismo: o Banhado, parque 

temático ou parque ecológico? 

 

Seguindo o método de análise, mensagens identificadas na documentação empírica 

foram categorizadas, algumas em categorias utilizadas anteriormente incluindo a cidade que 

tem o parque do Banhado, apresentadas no Quadro 10.  

 

Quadro 10. Área Recreacional do Banhado. 

Tema Categorias Subcategorias Unidades de 

Registro 

Unidade de 

Contexto 

Área 

Recreacional do 

Banhado 

A cidade que tem 

o parque do 

Banhado 

A cidade do interior que 

possui um mar 

Lago Disney 

World 

Tropical 

  A cidade do interior que 

possui um metrô de 

superfície 

Trenzinho  

 Nova Cidade A cidade que possui um 

anel viário 

Prolongamento 

ecológico da cidade 

 

  A cidade sem favelas Deterioração da 

área 

 

 Pulmão de São 

José dos Campos 

 Pulmão da cidade  

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1981a; 1981b). Elaborado pelo autor. 
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No documentário da UNIVAP o prefeito-advogado revelou informações não descritas 

na documentação acerca do projeto do Parque do Banhado de sua gestão. Para Bevilacqua: “eu 

não vejo como ter uma utilização para essa área a não ser uma utilização de caráter ecológico, 

vendo a palavra “ecologia” no seu conceito mais amplo” (DOCUMENTÁRIO, 2008).  

O histórico das unidades de conservação no Brasil, segundo Fantin (2005), remonta ao 

período do Estado Novo com a criação dos primeiros Parques Nacionais voltados a preservar a 

beleza cênica. No período pós-1964, foi atribuída aos entes federativos a competência de 

criação de Parques, Reservas Biológicas e Florestas Nacionais, através da Lei Federal n° 

4.771/65, conhecida como Código Florestal. O Código Florestal visou proteger porções do 

território nacional, possuidores de atributos naturais excepcionais. Finalmente, no âmbito da 

abertura política, as Áreas de Proteção Ambiental foram incorporadas ao ordenamento jurídico 

brasileiro pela Lei Federal n° 6.902, de 27 de abril de 1981. A nova legislação instituiu duas 

categorias de unidades de conservação: Estações Ecológicas (EE) e Áreas de Proteção 

Ambiental (APA), sendo que esta última poderia ser criada tanto em áreas públicas, como 

privadas.  

No zoneamento, portanto, a gestão Bevilacqua manteve a antiga classificação da área 

do Banhado como ZE, exclusiva para recreação, e não uma zona de proteção ambiental 

(CHUSTER, 2010). Bevilacqua expressou no documentário uma visão de ecologia que 

enfatizava a beleza cênica e a funcionalidade da área protegida. Desse modo, para o prefeito-

advogado, a proposta de transformação da paisagem do Banhado incluía dois grandes projetos, 

ambos elaborados pelo Consórcio Nacional de Engenheiros Consultores S.A. (CNEC), 

consultoria de projetos ligada à construtora Camargo Corrêa. O primeiro, o transporte rápido 

sobre trilhos ou metrô de superfície, ligava-se a um projeto regional que comunicaria as cidades 

paulistas de Mogi das Cruzes e Caçapava. Nas palavras do prefeito-advogado: “evidentemente 

esse trecho passava pelo Banhado. Então nós teríamos que acoplar uma utilização racional do 

Banhado com essa passagem dos trilhos por ali” (DOCUMENTÁRIO, 2008).  

O projeto da CNEC planejava interligar a Região Metropolitana de São Paulo à Sub-

Região 2 do Macro-Eixo, evidentemente, resgatando o projeto do monotrilho elevado, numa 

visão de cidade que nos permite levantar a subcategoria: cidade que possui o metrô de 

superfície. O segundo projeto, de acordo com Bevilacqua, retomava a ideia do Parque do 

Banhado:  

[...] a ocupação do Banhado, com a construção de obras que se adequassem à 

natureza, que não agredissem o meio ambiente. Por exemplo: um jardim 

zoológico, um hotel tipo hotel-fazenda. O projeto previa também um teleférico 
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que ligava a Igreja da Matriz ao Parque do Banhado. O trenzinho, o metrô de 

superfície cortaria por ali, trazendo o pessoal, trazendo e levando o pessoal, 

quem quisesse subir subiria pelo teleférico ali da Praça da Matriz 

(DOCUMENTÁRIO, 2008).  

 

No documentário de onde foi extraído o trecho acima, vinculado à categoria da cidade 

que possui o parque do Banhado, Bevilacqua sorri ao comentar cada equipamento proposto para 

o Parque do Banhado numa visão poética da paisagem funcional. Com a mão no queixo e olhar 

expressivo, o ex-prefeito admitiu:  

Isso foi um sonho! Porque o Banhado sempre desafiou os joseenses. Sempre houve 

alguém que quisesse fazer alguma coisa no Banhado. Na realidade não há muita coisa 

a se fazer no Banhado. A não ser com muito cuidado para que não haja uma agressão 

ao equilíbrio ecológico (DOCUMENTÁRIO, 2008).   

 

No relato acima, o prefeito-advogado expressa uma relação afetiva para com a 

paisagem, na qual se pode compreender a noção de paisagem, em Cosgrove (2006), como 

elemento singular de relação estética e afetiva – um ícone pictórico. Ademais, a mensagem 

acima indica que no ato da entrevista, Bevilacqua tinha ciência do caráter utópico daquele 

projeto para o Banhado. Retomando o conceito de utopia, em Mannhein (1968), a utopia se 

expressa através dos indivíduos, quando o pensamento e a prática passam a se orientar para 

objetos que não existem na situação real. Embora intangível, a utopia tem o potencial de 

transformar a realidade histórica existente, de acordo com suas concepções. 

Nas cidades modernas da Europa e América do Norte, segundo Zukin (2000), a 

descentralização das instituições de poder, a partir do século XX, modificou a configuração das 

cidades, que se caracterizavam pela concentração de poder na área central, objetivamente 

materializado nas instituições dominantes, subjetivamente expressado na paisagem vernacular, 

revelando numa assimetria entre a paisagem dos poderosos e a paisagem dos sem poder. Com 

a dispersão das instituições dominantes no território, o poder assimétrico da paisagem 

encontrou forma de expressão noutro conjunto de objetos, como as vias expressas, shopping 

centers e bairros de alta renda. 

No cenário da modernidade tardia, o anel viário passou a representar o poder assimétrico 

da paisagem, diante da visível descentralização das instituições administrativas, como o Paço 

Municipal, outrora localizado no centro histórico, posteriormente deslocado para as margens 

da Avenida Fundo do Vale. Entretanto, como na tendência apontada por Zukin (2000) a partir 

da década de 1960 na Europa e América do Norte, o centro das cidades antigas passou a 

experimentar o fenômeno de retorno dos investimentos privados.  
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Nas antigas metrópoles da Europa e América do Norte, o deslocamento das classes de 

alta renda das áreas centrais foi acompanhado da ocupação dessas mesmas áreas pelas classes 

mais pobres. A partir da década de 1960, pioneiramente nas cidades de Londres e Nova York, 

há um retorno das classes de renda mais alta à região central, processo a que autora denominou 

gentrification ou enobrecimento. Este deslocamento ao centro foi interpretado por Zukin (2000) 

como resultado da aspiração de poder cultural que o centro voltava a representar, com o retorno 

dos investimentos privados. A partir da década de 1970, o processo de enobrecimento atingiu 

outras metrópoles dos Estados Unidos, e na década de 1980, em um movimento de 

retroalimentação a mudança das classes de alta renda para os antigos centros atraiu novos 

empreendimentos imobiliários, tanto em Londres como em Nova York.     

A discussão sobre a requalificação do centro principal em São José dos Campos se inicia 

no Plano CEPEU, que contemplou um conjunto de obras voltadas para a valorização da 

paisagem, com destaque para o prolongamento de uma avenida boulevard se estendendo para 

a área dos bairros-jardins. Tanto no Plano SERETE como no projeto do Parque Regional do 

Banhado, a requalificação do centro foi combinada a uma perspectiva não apenas estética e 

contemplativa do Banhado, mas igualmente, funcional. Na gestão Bevilacqua se observa o 

retorno do ideário de um parque regional, sendo o Banhado valorizado pelo potencial 

catalizador de investimentos privados, também orientados para a requalificação do centro 

principal.    

O projeto da gestão Bevilacqua de transformação da paisagem do Banhado, denominado 

Área Recreacional do Banhado21, assim chamado: Anteprojeto da 1ª Fase e Anteprojeto da 2ª 

Fase. Parece evidente a contribuição do Parque Regional do Banhado no projeto da CNEC, não 

por acaso, referenciada no Anteprojeto da 1ª fase (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1981a). O 

Anteprojeto da 2ª Fase simplesmente chancela as diretrizes da 1ª Fase, com alguns 

melhoramentos. Ambos foram elaborados por um Grupo de Trabalho da CNEC, junto com o 

prefeito Joaquim Bevilacqua e sua Assessoria de Planejamento Territorial e Urbanismo (SÃO 

JOSÉ DOS CAMPOS, 1981b).  

                                                 
21 Área Recreacional do Banhado: Equipe de consultores da CNEC: Engenheiro Henrique Silveira de Almeida 

(direção), Engenheiro Chu Tung (Supervisão Técnica), Arquiteto Urbanista Paulo do Nascimento Teixeira 

(Coordenação Técnica do Projeto), Afonso Carlos C. Fleury (Aspectos Institucionais e Organizacionais), Aílton 

Nunes Rodrigues (Saneamento), Chu Ming Silveira (Programação Visual), Arquiteto Urbanista Hector Ernesto V. 

Gani (Supervisão Técnica), Humberto Jacobsen Teixeira (Drenagem), Luiz Fernando P. Furiati (Saneamento), 

Mário Naoshi Yano (Sócio-Economia), Mitio Nagata (Engenharia Elétrica), Paulo do Nascimento Teixeira 

(Arquitetura e Urbanismo), Pedro Adriano Di Mase (Arquitetura e Urbanismo), Regina Maria Neves A. Arantes 

(Sociologia), Roberto S. Rocha Vima (Aspectos Institucionais e Organizacionais). Equipe de consultores externos: 

Bruno Roberto Padovano (Arquitetura), Godofredo A. de Campos Marques (Engenharia Civil), Koiti Mori 

(Paisagismo), Luiz Otavio de Lima Camargo (Sociologia e Lazer) (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1981a, p. 40).    
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No documentário produzido por alunos da UNIVAP, Bevilacqua apresenta sua visão 

integradora de planejamento urbano para a época, baseada na integração de três projetos: o 

parque do Banhado, o metrô de superfície e o anel viário:  

 

Então essa integração com o anel viário, com o metrô de superfície da época, e o 

parque do Banhado seria um conjunto muito bonito, daria uma vida muito grande, 

uma outra vida, um prolongamento da cidade, um prolongamento ecológico pra 

cidade na direção daquele buraco, daquela grande depressão, que também além de ser 

uma grande depressão, por outro lado é um verdadeiro encanto, por que você vê ao 

fundo a Serra da Mantiqueira, onde o sol se põe, e você vê aquele amplo verde, que 

dá a impressão à noite que parece até um mar, e durante o dia dá aquela impressão 

verdejante, aquela coisa bonita (DOCUMENTÁRIO, 2008). 

    

Como defendeu Lefebvre (2006), as representações do espaço estão a todo tempo 

perpassadas por conhecimento e ideologia. As representações do espaço não podem ser objetos 

de julgamento, tal como o verdadeiro e o falso. Abstratas em essência, as representações do 

espaço fazem parte da prática social e política, e assim, complementam as relações 

estabelecidas entre as pessoas e objetos do espaço. Ademais, segundo Mannhein (1968), o 

conhecimento surgido a partir da prática cotidiana é, indubitavelmente, conhecimento 

representando o elemento constituinte de toda e qualquer ideologia. 

No documentário, Bevilacqua resgata as representações marítimas e bucólicas do 

Banhado, demonstrando o caráter atemporal desses signos privilegiados para representar o 

Banhado e a cidade. No entanto, percebe-se em seu relato, que a visão de transformação da 

paisagem integra o caráter contemplativo da paisagem ao caráter funcional, desenvolvido 

inicialmente pelo Escritório Jorge Wilheim, no Parque Regional do Banhado, associando, em 

outras palavras, a cidade do interior que possui um mar com a cidade que possui o parque do 

Banhado.  

A CNEC herdou de sua antecessora, da mesma forma, um projeto de parque com 

dimensões regionais, incluindo ideias e propostas igualmente utópicas, tal como os lagos 

artificiais, parque de diversões, circo, anfiteatro e outras mais. A análise da trajetória dos 

técnicos que ocuparam posições-chave no projeto da CNEC pode esclarecer a influência no 

projeto da Área Recreacional do Banhado.  

O diretor do projeto da Área Recreacional do Banhado era o Engenheiro Henrique 

Silveira de Almeida. De acordo com projeto da CNEC, Henrique Silveira de Almeida formou-

se em Engenharia Química na Escola Politécnica da USP, entre 1954 a 1958, e mestrado no 

exterior, entre 1959 a 1961, no qual recebeu o título de Master of Science in Industrial 

Engineering, pela Stanford University. Na época do projeto da Área Recreacional do Banhado, 

o engenheiro exercia a função de Professor de Economia e Projetos Industriais, tanto na USP, 
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como na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). No poder público, atuou na 

Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda, entre 1963 a 1965. Na época do projeto da 

CNEC, Henrique Silveira de Almeida era consultor em diversas instituições de ensino e 

pesquisa, como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), o CNEC, e outras mais (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 1981a).  

O supervisor técnico do projeto da Área Recreacional do Banhado era o Engenheiro 

Civil Chu Tung. Formado pela Escola Politécnica da USP em 1969, com especialização em 

Hidráulica e Sistemas de Recursos Hídricos. Ao longo das décadas de 1960 e 1970, Chu Tung 

prestou diversos serviços à União e ao Estado de São Paulo, exercendo funções importantes em 

grandes projetos executados no Departamento de Águas e Esgotos (DAE), e no Departamento 

de Águas e Energia Elétrica (DAEE) (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1981a). Em 1998, recebeu 

do Presidente Fernando Henrique Cardoso a Comenda da Ordem do Rio Branco do Ministério 

das Relações Exteriores, por serviços prestados à nação (COMPASSCONSULTORIA, 2019).  

Percebe-se na trajetória dos engenheiros a posição de prestígio que possuíam em 

renomadas instituições de ensino e pesquisa, bem como seus vínculos com os poderes públicos. 

A noção de prestígio citada remete ao conceito de capital simbólico, explorado por Bourdieu 

(1996). Para o sociólogo francês o capital simbólico pode ser visto e compreendido em qualquer 

tipo de propriedade, seja econômica, social ou cultural. O valor simbólico do capital acumulado 

é sempre atribuído por outrem, através das categorias de percepção mental. De forma simples, 

a concentração de capital simbólico por agentes e instituições remete à aquisição de autoridade.  

Imbuídos de autoridade, tanto no campo científico, como no campo do poder, Henrique 

Silveira de Almeida e Chu Tung dirigiram a equipe técnica da CNEC no projeto da Área 

Recreacional do Banhado. Devido às restrições de recursos financeiros da municipalidade, 

somado aos conflitos fundiários da área do Banhado, uma área de 175 hectares, o projeto da 

Área Recreacional do Banhado foi planejado para ser executado em etapas vinculadas a um 

plano diretor global (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1981a).  

Para tanto, os técnicos da CNEC fundamentaram-se em alguns critérios para justificar a 

ocupação da área do Banhado, dentre os quais: 1) necessidade de área adequada com solo 

estável, capaz de suportar edificações e equipamentos; 2) necessidade de consolidação do 

parque como elemento de proteção das margens do Rio Paraíba; 3) importância de situar-se 

relativamente distante do centro da cidade, na qual se planejou implantar o sistema de transporte 

coletivo que se configurasse como atração turística e lazer (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1981a).  
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Tais critérios serviriam para orientar a execução das etapas do projeto, de modo que os 

técnicos da CNEC elaboraram algumas premissas. Em primeiro lugar, o projeto da Área 

Recreacional do Banhado deveria ter o caráter regional, atraindo turistas da Grande São Paulo 

e da região do Vale do Paraíba, bem como dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Diante 

do crescimento da cidade e da região no período do milagre, chegando ao ano de 1979 com 370 

mil habitantes em São José dos Campos e 1 milhão no Vale do Paraíba, julgou-se viável a 

construção do parque. Embora a Área Recreacional do Banhado não ocupasse toda a área do 

Banhado (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1981a), evidentemente, o projeto constituiu-se como 

herdeiro da visão político-militar do parque regional. Na imagem a seguir (Figura 34) vemos 

uma fotografia aérea do Banhado, sobreposta em papel vegetal com a demarcação dos limites 

da Área Recreacional do Banhado, e demais informações. 
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Figura 34. Delimitação da Área Recreacional do Banhado. 

 

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1981a). 
 

Enquanto projeto de transformação da paisagem pela técnica, o projeto da Área 

Recreacional do Banhado toma forma de Disney World Tropical, não apenas pela forma da 

proposta técnica, mas pelo seu simbolismo. Como defende Zukin (2000), o modelo Disney 

World de paisagem pós-moderna orienta-se a partir do consumo e a manifestação do poder se 

exerce através da cultura.  

Assim como no projeto do Escritório Jorge Wilheim, o projeto da CNEC para o Banhado 

tinha entre suas premissas a construção de edificações leves, visando adequar-se à fragilidade 

do solo (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1981a), na verdade, segundo Chuster (2010), composto 
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basicamente por argilas, areias basais e turfas, absolutamente contraindicados para urbanização. 

Um dos elementos apontados para o fracasso do Plano SERETE na indução da urbanização nas 

áreas de várzea do Banhado, especificamente, na região oeste, foi a inviabilidade dos solos. O 

projeto da CNEC que, de forma atualizada, projeta as atividades de recreação para numa área 

mais afastada do centro, próxima as margens do Rio Paraíba, correspondendo a primeira fase 

do projeto.  

Para além das semelhanças entre os projetos, tanto da década de 1970 como da década 

de 1980, a noção de habitus nos ajuda compreender como determinadas práticas e ideologias 

se atualizam, quase sempre de acordo com a posição e a trajetória dos agentes no interior do 

campo intelectual que, por sua vez, sustenta determinada relação com as classes dominantes.  

A noção de habitus, pela própria definição, não se abate sobre os técnicos e políticos 

como um destino inescapável, mas, depende da posição ocupada por eles no campo de forças. 

Assim sendo, no projeto da Área Recreacional do Banhado, os técnicos da CNEC definiram 

três destinações para o uso do solo da área do Banhado: 1) Polo Agrícola para o cultivo de 

produtos hortifrutigranjeiros; 2) Área Residencial destinada ao apoio às atividades agrícolas e 

ligada aos loteamentos aprovados, com baixa densidade; 3) Área Recreacional de livre acesso 

à população para atividades de lazer e cultura, com parte livre para a exploração econômica 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1981a).  

A novidade da proposta está na inserção de atividades hortifrutigranjeiras, enquanto 

preserva as destinações de outrora, elaboradas no contexto do projeto do Escritório Jorge 

Wilheim, como a aprovação de loteamentos e a criação do parque temático. Como apontou 

Bourdieu (1996), o habitus gera e unifica as práticas e ideologias traduzindo as características 

intrínsecas da posição do agente no campo. No entanto, os habitus são diferenciados, mas 

também são diferenciadores, ou seja, as diferenças estão associadas a diferentes posições 

ocupadas nos campos.  

Em nenhum momento encontramos alguma menção às atividades agrícolas dos 

pequenos agricultores que viviam na Comunidade do Banhado. A proposta de criação de um 

polo agrícola na Área Recreacional do Banhado, não necessariamente incluiu os moradores 

daquela paisagem-habitada. Ao contrário, no projeto da Área Recreacional do Banhado os 

técnicos reiteraram os principais motivos para a ocupação do espaço com atividades de 

recreação: “os perigos de deterioração desta área” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1981a, p. 8). 

No Anteprojeto da 2ª fase, os técnicos da CNEC especificaram quais perigos de deterioração 

justificavam a implantação do projeto:  
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O ante-projeto para a Área Recreacional do Banhado pode ser considerado como o 

primeiro resultado das preocupações e esforços que a atual Administração Municipal 

vem desenvolvendo no sentido de prevenir-se contra uma previsível ocupação 

gradativa do Banhado, programando efetivamente sua ocupação adequada (SÃO 

JOSÉ DOS CAMPOS, 1981b, p. 2). 

  

O trecho acima é classificado na subcategoria Cidades sem Favelas, pois insere o 

empreendimento do parque temático como medida preventiva contra a ocupação de famílias do 

Banhado, embora elas estivessem estabelecidas há décadas no local. Destarte, a lógica baseada 

na remoção, outrora utilizada no projeto do Escritório Jorge Wilheim, é reiterada no projeto da 

CNEC, de modo que enquanto se defendia a remoção de famílias de baixa renda, historicamente 

consolidadas e integradas ao meio ambiente, projetava-se sua ocupação com loteamentos, 

obviamente destinados às classes de média e alta renda.  

Como apontou Chuster (2010), o zoneamento de 1980 havia alterado o status de 

algumas áreas para a aprovação de loteamentos, inclusive, na área do Banhado. Algumas 

imobiliárias que possuíam terras no Banhado aprovaram empreendimentos, como o Grupo 

Delfim Crédito Imobiliário, fato que causou revolta em segmentos da população, pois se tratava 

de um conjunto multifamiliar com 2.728 apartamentos, inadequado para a área de várzea. Com 

o escândalo em nível nacional da Caderneta de Poupança do Grupo Delfin22, o alvará da 

construtora foi cassado em 1983. No ano anterior, porém, a Agro-Martins Imobiliária conseguiu 

aprovar o loteamento Residencial Esplanada do Sol, que visava a mesma clientela.    

No caso, observa-se uma separação de saberes – de um lado, o saber técnico dos 

engenheiros, de outro, o saber popular da Comunidade do Banhado. Ora, como defendeu Souza 

Santos (2009), essa distinção entre um universo deste lado da linha e um universo do outro lado 

da linha constitui a própria formação da modernidade ocidental, assegurada pela ciência e pelo 

direito, ambos, consolidados com o colonialismo.  

O desprezo generalizado aos saberes dos grupos sociais situados do outro lado da linha 

reflete numa negação da natureza humana dos povos explorados pelo capitalismo (SANTOS, 

2009). Ademais, como apontou Gramsci (1978), a cultura das classes dominantes se tornou o 

                                                 

22 No período do Regime Militar, o Grupo Delfin era a maior empresa de crédito imobiliário do Brasil. Na década 

de 1980 cerca de 3 milhões de brasileiros possuíam cadernetas de poupança do Grupo Delfin, totalizando 150 

bilhões de cruzeiros em depósitos. Em dezembro de 1982, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem 

revelando a existência de um esquema transações duvidosas envolvendo o Grupo Delfin e altos cargos no Governo, 

suspeitos de favorecimento e descaso com o dinheiro público. O escândalo tomou grande espaço nos noticiários 

da época, de modo que milhares de brasileiros iniciaram de forma alarmante uma onda de saques, visando fechar 

suas contas para evitar prejuízos vindouros. Dias após a publicação da reportagem da Folha de São Paulo, o Banco 

Central decretou a intervenção no Grupo Delfin, visando salvaguardar o patrimônio dos depositantes, que tiveram 

suas contas transferidas para a Caixa Econômica Federal (OLIVEIRA, 2018).     
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principal elemento de separação ideológica entre os intelectuais e as classes populares. De fato, 

para Gramsci, uma cultura verdadeiramente contra-hegemônica deve necessariamente buscar a 

unidade entre os intelectuais e as classes populares.  

Não é o que se observa no projeto da Área Recreacional do Banhado, que propõe a 

domesticação da natureza por meio da técnica. Diante das perspectivas de crescimento da 

cidade no âmbito do II PND, justificou-se a implantação das atividades de recreação do 

Banhado, sob uma série de argumentos que podem ser agrupados na categoria uma Nova 

Cidade. De acordo com o Anteprojeto: “diante das tendências de expansão do tecido urbano (o 

Banhado) deverá tornar-se, a médio prazo, um espaço central de vital importância para o 

município, se já não o é, atualmente” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1981a, p. 5). 

Adiante, os técnicos da CNEC fizeram elogios à área verde, valorizando os atributos 

cênicos e contemplativos da paisagem, enquadrados na subcategoria da cidade do interior que 

possui um mar. Valoriza-se a função que a Concha do Banhado cumpre para a manutenção do 

microclima, e, para os técnicos, os ares que transitam pela grande planície, configurando a 

subcategoria do Pulmão de São José dos Campos (IDEM, IBID):  

[...] esta área configura-se, não só como um verdadeiro pulmão da cidade, mas 

também, como um dos principais elementos que influenciam diretamente a 

conformação da área urbana. Este último fator pode ser parcialmente explicado face 

às características da área, quase totalmente composta por terrenos de várzea e turfas 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1981a, p. 5,6).  

    

Na seção anterior, fizemos menção à subcategoria “Pulmão de São José dos Campos”, 

por meio do relato do morador do Banhado, Senhor David Morais. Como apontou Lefebvre 

(2006), as representações do espaço estão ligadas às relações de produção, ou seja, a reprodução 

da ordem por via dos signos e códigos mentais. De forma genérica, os produtores do espaço 

sempre tiveram ações orientadas a partir de representações, enquanto os usuários do espaço 

suportam as imposições dos produtores do espaço, através da criação do sagrado, do mítico e 

do sobrenatural, enquadrados como o espaço da representação. 

Todavia, os habitantes do Banhado reproduzem as representações costumeiramente 

produzidas pelos produtores do espaço, ou seja, os urbanistas, arquitetos, engenheiros, 

planejadores urbanos e políticos. Observa-se, na prática, a concepção dialética Lefebvriana de 

triplicidade espacial, em que o espaço percebido, o concebido e o vivido intervêm 

diferentemente na produção do espaço, influenciados pelo contexto histórico, pelo modo de 

produção e pelas qualidades e propriedades duma sociedade. Assim, uma representação do 

espaço pode misturar ideologia e conhecimento no interior duma prática social, sendo 
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usualmente aplicado por produtores e usuários, como se nota nas falas técnicas e populares 

apresentadas.  

Novamente, a função contemplativa da paisagem é acrescida de atributos funcionais, 

potencialmente valorizados pela inclusão de atividades recreativas. De acordo com o projeto da 

CNEC:  

O aproveitamento da área do Banhado para usos múltiplos, em especial para o 

desenvolvimento de atividades turísticas de lazer e de cultivo de hortifrutigranjeiros é 

indiscutível. Assinale-se também que é muito rica a paisagem oferecida, quer de quem 

observe a área a partir da orla urbana, quer de quem, a partir dela, contemple a cidade. 

Este fato sugere, da mesma forma, diversas possibilidades para a exploração de tais 

potencialidades visuais valorizando, por exemplo, as encostas, através de seu 

adequado tratamento paisagístico, e da criação de outros atrativos (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 1981a, p. 6).  

  

Na visão dos técnicos da CNEC, a ocupação do Banhado deveria ser precedida pela 

instalação de atividades turísticas e hortifrutigranjeiras, visando potencializar os atributos 

cênicos da paisagem. O projeto privilegiava a visão contemplativa da paisagem, tanto para 

quem visualizasse o Banhado “de cima”, como para quem visualizasse a cidade “de baixo”. 

Entre a visão “de cima” e a visão “de baixo”, a vida existente no Banhado, ou a visão “de 

dentro”, dos habitantes da paisagem, era invisível. 

Entre a paisagem concebida pelos técnicos da CNEC e a paisagem vivida pelos 

moradores do Banhado, a noção de Souza Santos (2009) do pensamento abissal nos serve de 

exemplo para compreender a tensão instaurada entre emancipação e regulação, aplicada “deste 

lado da linha”, com apropriação e violência, aplicadas ao “outro lado da linha”, ambas 

legitimadas pelo direito e pela ciência. Nas duas dimensões epistemológicas do pensamento 

abissal – o direito e a ciência – as divisões abissais eliminam definitivamente a realidade do 

outro lado da linha. A negação da copresença fundamenta a afirmação da diferença radical deste 

lado da linha, separando o legal do ilegal, o verdadeiro do falso (SANTOS, 2009).  

A serviço do colonialismo, a ciência e o direito tornaram invisíveis as experiências das 

populações do sul metafórico (IDEM, IBID), de modo que tal noção fundadora da modernidade 

ainda parece presente em nossa sociedade. No projeto da CNEC, as experiências das pessoas 

que habitavam o Banhado não foram consideradas, posto que o Banhado-paisagem ocultou o 

Banhado-território, a percepção visual não incorporou a vivência. 

Deste modo, o projeto da CNEC foi estruturado em duas fases: a Fase I; ou anteprojeto, 

de curto prazo, com execução de 25% das obras do parque, e a Fase II; correspondente à 

construção completa da Área Recreacional do Banhado, com  execução de 75% das obras 

restantes e subdividido em três etapas (Programa Mínimo; Programa Complementar e Programa 
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Associativo, os dois últimos contemplariam a Área Recreacional do Banhado) (SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 1981a).   

De forma complementar, no Anteprojeto da 2ª Fase foram definidos três tipos de 

investidores que participariam da etapa da Área Recreacional do Banhado: a) a Municipalidade, 

responsável pela implantação do projeto; b) o Empresariado Comercial de Lazer, responsável 

pela animação do parque e sua possível expansão; c) Associações sem fins lucrativos, 

autorizadas pela administração municipal para dispor de espaço para extensão de atividades 

(idem, ibid). No Documentário do Banhado, Bevilacqua revela que a prefeitura havia entrado 

em contato com dirigentes de grupos internacionais, possivelmente interessados no 

empreendimento, como o Grupo Rothschild e o Parque de Roma (DOCUMENTÁRIO, 2008).  

Deste modo, identificamos no projeto da Área Recreacional do Banhado um 

fluxograma, com um conjunto de intenções para a estrutura do parque. “Na Etapa 1: Definições 

e Diretrizes para o Empreendimento” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1981a, p. 16), seriam 

tomadas as decisões preliminares, permitindo o início das atividades da Fase I, ao mesmo 

tempo, estabelecendo as diretrizes gerais para a ocupação da área destinada à Fase II. Assim, a 

Fase I foi pensada a partir de um conjunto de atividades.  

“Atividade 1: Elaboração do Programa Mínimo” (p. 17). Em essência, o Programa 

mínimo foi pensado como embrião do Programa Global. De acordo com o Anteprojeto da 2ª 

Fase, o Programa mínimo foi elaborado a partir do conjunto de obras previstas para o parque, 

assim dividido em suas partes: o Sub-programa público e o Sub-Programa Comercial. O 

primeiro, exclusivo ao poder público municipal, com a execução do zoneamento, infraestrutura 

e equipamentos do parque, o segundo, destinado ao empresariado de lazer (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 1981b). No Quadro 11 listamos os equipamentos propostos no Programa Mínimo.  
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Quadro 11. Programa Mínimo 

PROGRAMA MÍNIMO 

Subprograma publico Subprograma 

Comercial 

1) Portaria 2) Vestiários 3) Pista de skate 31) Restaurante 

4) Estacionamento 5) Dois mini-campos 

de futebol 

6) Pista de 

patinação 

32) Parque de 

diversões 

7) Administração 8) Dois playgrounds 9) Praça ou 

Espaço 

Convivência 

33) Teleférico 

10) Manutenção 11) Mini-Zoológico 12) Quiosques 

para jogos 

34) Lanchonete 

13) Sanitários 14) Pombal 15) Circulação de 

veículos para 

particulares 

35) Circo 

16) Pronto-Socorro 17) Aeromodelismo/ 

nautimodelismo 

18) Ciclovia  

19) Centro de 

Exposições 

20) Autorama 21) Circulação 

para pedestres 

(cooper e 

caminhadas) 

 

22) Quadras esportivas 

(futsal, vôlei, 

basquete, tênis) 

23) Kartódromo 24) Bosques  

25) Anfiteatro 26) Escolinha de 

trânsito 

27) Área para 

churrasqueiras 

 

28)  Marina e pequeno 

lago 

29) Quadras de bocha 30) Ferrovia  

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1981a; 1981b). Elaborado pelo autor. 

 

A “Atividade 2: Delimitação da Área” (p. 18), deveria cumprir a delimitação da área 

para a Fase I, observando as melhores condições para a localização dos equipamentos do 

parque.  

A “Atividade 3: Elaboração do Programa Global” (p. 19), de caráter regional, iniciaria 

com uma caracterização da população regional potencialmente usuária, seguida da elaboração 

de tipologias de atividades recreacionais e culturais, com equipamentos e serviços. Por fim, o 

Programa Global seria conduzido através de consultoria especializada, com apoio de técnicos 

da Assessoria de Planejamento e Coordenação da municipalidade. 

Complementando o programa anterior, o Programa Complementar compreende a 

implantação do conjunto de equipamentos importantes para a Fase II, incluindo os 

equipamentos públicos e comerciais (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1981a), dispostos no Quadro 

12.  
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Quadro 12. Programa Complementar        (continuação) 

Programa Complementar 

Equipamentos Públicos 

 

Equipamentos Comerciais 

 

36) Ginásio de esportes 

 

38) Auto-cine  

37) Teatro Municipal 39) Hotel Fazenda 

 40) Camping 

 41)Três restaurantes adicionais 

 42) Dois elevadores públicos 

 43) Estação ferroviária 

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1981b). Elaborado pelo autor. 
 

Por fim, o Programa Associativo compreende a concessão, permissão, venda ou locação 

de terrenos, com área de 2 mil a 5 mil metros, para associações culturais e assistenciais, voltadas 

para atividades de lazer e semi-lazer, como: centro de convivência, criação de animais, 

plantações, floricultura, e outras atividades (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1981a).  

“Atividade 4: Delimitação da Área Global” (p. 20), trata-se da delimitação total do 

empreendimento, evidentemente o instrumento principal do processo de compra, permuta e 

desapropriação das glebas situadas na Concha do Banhado.  

A “Atividade 5: Elaboração das Diretrizes para a Fase II” (p. 20), tem como objetivo 

indicar a distribuição espacial das atividades e equipamentos correspondente à Fase II. 

Ademais, na atividade 5 seriam indicados o sistema viário principal, os tipos de cobertura 

vegetal e as edificações de grande porte, por exemplo: hotel, parque de exposições, etc. Ao final 

da atividade, um conjunto de desenhos e um mural descritivo seria entregue à prefeitura, de 

modo que a mesma pudesse oportunamente contratar consultoria especializada para a execução 

da Fase II. A seguir, a análise dos desenhos, com o Painel 1: Praça de exposições (Figura 35) 

(IDEM, IBID):  
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Figura 35. Painel 01. Praça de Exposições 

 
Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1981c). 

 

Na Figura 34: Praça de Exposições, nos apresenta um vislumbre da paisagem 

transformada em parque temático, com seus elementos ambientais – a várzea, o Rio Paraíba e 

a Serra da Mantiqueira – apropriados paisagisticamente, com a disposição da cobertura vegetal 

e equipamentos de reacreação. Tal visão não deixa de ser utópica, na definição de Mannhein 
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(1968), são ideias que conduzem à transformação da realidade existente. Ontologicamente, o 

pensamento desiderativo sempre figurou na imaginação humana, evidentemente, buscando a 

satisfação dos desejos em lugares arquétipos e épocas oníricas, e não na realidade concreta. 

Assim, os mitos, os contos, o paraíso celeste, e outras fantasias, utilizadas como recurso 

complementar à realidade existente, não podem ser classificadas como utopia. A utopia 

significa uma oposição ao status quo via desintegração, espacial e temporal. O autor considera 

como utópicas “todas as ideias situacionalmente transcendentes (não apenas projeções de 

desejos) que, de alguma forma, possuam um efeito de transformação sobre a ordem histórico-

social existente” (MANNHEIN, 1968, p. 152). No Painel 03: Vista do Conjunto (Figura 36), 

observa-se, de forma geral, a transformação da paisagem proposta  

 

Figura 36. Painel 03: Vista do Conjunto. 

 
Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1981d). 

 

No Painel 03 (Fig. 35) observa-se a transformação dos elementos estéticos, 

funcionalmente apropriados para atividades de recreação. A representação da falésia 

semicircular parece simular uma grande concha, cujo interior abriga os equipamentos do 

parque, como a praça de exposições, o circo, e outros. Assim, o Painel 03 (Fig. 34), com a 

cidade vista ao fundo, convida não apenas à contemplação da paisagem transformada, mas, ao 

seu consumo visual. Na abordagem de Zukin (2000), a paisagem urbana reestruturada 



 

 

268 

 

  
 

proporciona uma imagem refletida da pós-modernidade, cujas múltiplas perspectivas são 

passíveis de consumo visual. No Painel 04: Elevador e Teleférico (Figura 37), vemos a 

representação da paisagem transformada, justamente num dos trechos habitados pela 

Comunidade do Banhado.  

 

Figura 37. Painel 04: Elevador e Teleférico. 

 
Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1981e). 

 

O Painel 04 (Figura 36) ilustra o conjunto de equipamentos propostos num trecho da 

falésia do Banhado, com destaque para o elevador e o teleférico, bem como o lago, margeado 

pelo metrô de superfície, no nível da encosta, e a Marginal do Banhado, abaixo da encosta. 

Aparentemente, o painel sugere a integração da cidade ao Banhado, mediada pelo parque 

temático. O painel indica os acessos do parque: na encosta por meio de trilhas e passarelas; por 

teleférico e elevador, estes dois últimos compondo os equipamentos de atração turística. O 

acesso ao elevador seria garantido por uma passarela, disposta na Avenida São José, de frente 

à Igreja Matriz. Os três acessos se encontrariam no Lago do Banhado. Entre a área urbanizada 

(“de cima”) e a área arborizada (“de baixo”), a ausência da Comunidade do Banhado nos painéis 

parece caracterizar o abismo existente entre a epistemologia dominante e os saberes 

tradicionais, ou melhor, o planejador urbano e o habitante da paisagem. 
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O pensamento abissal, para Souza Santos (2009), consiste na concessão à ciência 

moderna do monopólio da distinção universal entre o verdadeiro e o falso, cenário em que a 

visibilidade da ciência se assenta na invisibilidade das formas tradicionais de conhecimento. 

Assim, a linha abissal invisível separa de um lado, a ciência e, do outro, os saberes julgados 

incompreensíveis por não obedecerem aos critérios científicos de verdade.  

 

Figura 38. Painel 05: Mini-Zoológico. 

 

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1981f). 
 

De forma complementar, o Painel 05: Mini-Zoo (Figura 38) apresenta uma visão 

panorâmica da paisagem proposta. O Painel 05 remete à representação visual da paisagem do 

Banhado  expressa nos relatos de viajantes oitocentistas, nas obras literárias de memorialistas 

do século XX, a partir do pós-Segunda Guerra com as representações dos arquitetos urbanistas 

– o “Banhado-mar”, signo privilegiado para representar o cartão postal, segundo Morelli e 

Santos (1996). Os autores denunciaram o processo de degradação ambiental do Banhado, 

principalmente, a partir da década de 1980, diante da consolidação de habitações na várzea, 

tanto com habitações subnormais, como pelos condomínios fechados, inaugurando uma 

desconexão entre a imagem e o ambiente Banhado.   

A imagem urbana representa a imagem mental particular, de modo que canaliza uma 

dupla relação com a cidade, ao mesmo tempo, a cidade se constitui como objeto de desejo do 



 

 

270 

 

  
 

usuário, bem como espaço da ação cotidiana (MORELLI; SANTOS, 1996 apud LYNCH, 

1988). O ponto nevrálgico da desconexão entre a imagem e o ambiente do Banhado reside na 

contradição entre os valores próprios (aquilo que de fato é) e os valores utópicos (a projeção) 

(MORELLI; SANTOS, 1996 apud MCHARGH, 1969).  

Seguindo a abordagem dos autores, considera-se que a desconexão entre a imagem e o 

ambiente do Banhado também é motivada pelos campos em disputa, no qual temos a influência 

de engenheiros e arquitetos renomados, em constante relação com a classe dominante e o campo 

do poder. Assim, o “Banhado-mar”, enquanto representação do espaço, na abordagem de 

Lefebvre (2006) domina e subordina o espaço da representação, oriundo dos habitantes do 

espaço. Na verdade, o espaço-concebido é o espaço da reprodução da ordem, neste caso 

compreendido pelos signos, códigos e simbolismos dos painéis e do projeto, indubitavelmente 

vinculados ao modo de produção capitalista da cidade que se projetava, utopicamente, como 

sede metropolitana. O suporte do espaço-concebido ou espaço abstrato, para Lefebvre (2006, 

p. 48 – grifo original) funciona de forma objetiva, e é transmitido verbalmente através do 

conjunto de coisas-signo – o mar, as vias, os edifícios, etc. Enquanto suporte do espaço-

concebido, o espaço abstrato está efetivamente vinculado à reprodução da ordem capitalista, 

embora dissimulada através dos signos. 

Os signos, segundo Bakhtin (2006), mesmo não-verbais como os sons, uma composição 

musical, esculturas e obras arquitetônicas, as paisagens, tornam-se parte “da unidade da 

consciência verbalmente constituída” (BAKHTIN, 2006, p. 28), sendo transmitidos 

verbalmente. De forma geral, a palavra tem a capacidade de moldar os signos ideológicos, pois 

está presente nos atos de compreensão e interpretação dos indivíduos, de modo que toda 

refração ideológica do signo é acompanha de uma refração ideológica verbal. 

Assim, o signo do “Banhado-mar” adquire sua conotação verbal, obviamente expressa 

pelos engenheiros, arquitetos, planejadores, políticos e demais agentes através de sua produção 

simbólica. Os modos de consumo visual da paisagem pós-moderna, promovidos pelos agentes 

e grupos hegemônicos, segundo Zukin (2000) podem tomar duas tipologias, a do 

enobrecimento e o modelo Disney World. A diferença entre elas está no caráter desse consumo: 

enquanto nas cidades antigas o consumo tende para a ressignificação dos centros históricos 

(enobrecimento), nas cidades novas o consumo tende ao entretenimento. No Painel 06: 

Poliesportivo (Figura 39), vemos um exemplo das atividades recreativas propostas com o 

parque temático.  
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Figura 39. Painel 06: Poliesportivo 

 
Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1981g). 

 

Nas seções anteriores, os entrevistados, moradores do Banhado, revelaram a riqueza de 

seu conhecimento, narrada em suas histórias de vida, que contribuíram para desvelar o Banhado 

visto “de dentro” com suas origens e modos de saber e fazer. A invisibilidade dessas vidas e 

experiências nas propostas e painéis se insere na perspectiva de análise de Boaventura Souza 

Santos (2009), para quem a epistemologia dominante trata os conhecimentos tradicionais no 

âmbito das crenças e práticas incompreensíveis, mágicas ou idolátricas, cuja desconsideração 

científica instaura a negação da natureza humana dos agentes.  

A atividade de lazer representada no Painel 06 (Figura 38) é um jogo de basquetebol, 

cujo empreendimento proposto possui caráter alienígena, instaurando a substituição das práticas 

da população originária do Banhado por práticas recreativas, voltadas para turistas.  

As demais atividades do projeto da CNEC estavam inseridas na “Etapa II: Elaboração 

do Anteprojeto correspondente à Fase I” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1981a, p. 21). Nesta 

etapa seriam iniciados os trabalhos dos demais anteprojetos.  

Primeiramente, a “Atividade 6: Anteprojeto Urbanístico” (p. 22), seria composto de um 

zoneamento de uso e ocupação do solo, com a localização das edificações, áreas para recreação 

e sistema de circulação (viário, cicloviário, ferroviário).  
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A “Atividade 7: Anteprojeto Paisagístico” (p. 23) foi pensada para valorizar os 

elementos aquáticos, tanto no Rio Paraíba, como das águas superficiais da várzea. Os 

equipamentos de cultura e lazer deveriam gravitar em torno dos elementos aquáticos, 

interligados por um sistema de canais. Dois lagos foram propostos (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 

1981a).   

A arborização foi tratada no projeto paisagístico visando comportar as espécies mais 

adequadas ao parque e às condições do terreno, bem como a preservação da vegetação típica 

do Banhado. Ademais, o projeto previa o tratamento da encosta do Banhado, “reafeiçoando sua 

característica atual de belvedere, de onde se descortina a vista do Banhado” (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 1981a, p. 24).  

O tratamento paisagístico do projeto da CNEC buscou, valorizar as características 

estéticas da encosta, proporcionando ao caminhante da avenida Bouvard, “descortinar a vista 

do Banhado”. Os projetos reforçam a representação do Banhado como cartão postal da cidade: 

as intervenções urbanísticas na encosta, primeiro com o planejamento sanitarista, passando pelo 

nacional-desenvolvimentista e desenvolvimentista-militar, configuram a vista do Banhado “de 

cima” como a visão privilegiada para representar o Banhado e a Cidade – “a cidade do interior 

que possui um mar”.  

Fruto do contexto moderno, a visão pictórica do Banhado separa natureza e cultura 

como entidades distintas, do modo que, como aponta Latour (1994), embora a modernidade 

tenha inventado a separação entre natureza e sociedade, a mesma modernidade nos coloca 

diante de um paradoxo: “se levarmos em consideração os híbridos, estamos apenas diante de 

mistos de natureza e cultura; se considerarmos o trabalho de purificação, estamos diante de uma 

separação total entre natureza e cultura” (LATOUR, 1994, p. 35). Os projetos de transformação 

do Banhado seguiram a mesma orientação moderna, mesclando natureza e cultura, e ao mesmo 

tempo, instaurando a separação completa entre ambos.  

Na seção “Atividade 8: Anteprojeto de Edificações” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 

1981a, p. 26), são apresentadas plantas, cortes e fachadas, contendo especificações gerais de 

construção e acabamento. As edificações propostas no Programa Mínimo, como restaurantes, 

lanchonetes e outros, não são detalhadas.  

Os Restaurantes foram planejados como um conjunto, com três módulos de 300 metros, 

configurando um verdadeiro centro gastronômico, com possibilidade de extensão. As 

Lanchonetes seriam distribuídas espacialmente pelo parque com quatro módulos de 150 metros. 

Da mesma forma, os sanitários deveriam ser distribuídos espacialmente pela Área Recreacional 
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do Banhado, com seis módulos de 30 metros. A Portaria consiste numa área coberta com 

borboleta de passagem e outra para Administração e Vigilância. As coberturas variam de 100 a 

400 metros. Os Depósitos constarão de galpões para manutenção exclusiva do parque com área 

de 200 metros. Os Vestiários deveriam conter aquecimento d’água e depósito para materiais 

esportivos, visando atender exclusivamente aos usuários do parque, com área de 400 metros. O 

Pronto-Socorro seria destinado aos atendimentos emergenciais, possivelmente, construído 

junto à área esportiva, com área de 60 metros (idem, ibid). 

As Sub-Estações foram pensadas para abrigar os equipamentos elétricos, cada unidade 

com 35 metros. A Quadra Polivalente Coberta seria destinada a esportes diversificados e 

espetáculos com arquibancada para 500 pessoas, com área total de 2.200 metros. O Autorama 

com pista própria, integrando pista para aeromodelismo e tanque para nautimodelismo. Com 

área coberta de 400 metros, o autorama incluiria áreas sociais e banheiros. O Pombal, baseado 

numa torre construída com materiais descartáveis. O Mini-Zoológico incluiria a construção de 

jaulas, aviários, áreas cercadas, manutenção e administração com área total de 800 metros. As 

Áreas Cobertas foram pensadas para abrigar atividades diversas, como jogos de tabuleiro. 

Composta por dez módulos de 200 metros, seriam distribuídas espacialmente no parque (idem, 

ibid).  

As Quadras Esportivas compostas por um conjunto de quadras poliesportivas, com área 

total de 15 mil metros. O Anfiteatro foi pensado para comportar um público de 20 mil pessoas 

numa área de 6.300 metros. O Play-Ground seria destinado aos brinquedos infantis de acordo 

com faixa etária, numa área de 7 mil metros. A Praça constituiria o Espaço de Vivência, 

destinado principalmente para feiras de artesanato, numa área de 3.600 metros (IDEM, IBID).  

Na “Atividade 9: Anteprojeto do Sistema de Comunicações e Informações ao Usuário” 

(p. 31) deveria conter um sistema de identificação, com a criação do logotipo do parque, visando 

promover a imagem da Área Recreacional do Banhado. O aspecto educacional seria enfatizado 

através de um sistema de sinalização com placas, totens, mapas, desenhos dos equipamentos do 

parque e memorial descritivo. 

A “Atividade 10: Análise Jurídico Institucional” (p. 32) seriam analisados todos os 

aspectos de ordem fundiária, bem como consultas à CETESB quanto ao impacto ambiental do 

parque.  

Por fim, “Atividade 11: Diretrizes de Organização” seriam definidas os aspectos legais, 

com o delineamento das diretrizes do parque, incluindo a contratação da empresa responsável 

por executar as obras do parque, até a elaboração de seu Projeto Executivo e Implantação.  
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Os programas e atividades descritos integram a Fase I de implantação da Área 

Recreacional do Banhado. A CNEC reconheceu a impossibilidade de ocupar toda a área do 

Banhado, na Fase I, buscando somente preparar um conjunto de áreas destinadas para 

ocupações parciais. Acima de tudo, a CNEC tinha como finalidade impedir a ocupação indevida 

da área central, através da criação de um canal periférico que funcionaria como barreira física, 

ao mesmo tempo, preparando a Concha do Banhado para sua futura ocupação, com drenagem 

e rebaixamento do lençol freático (IDEM, IBID).  

A Fase II apresenta somente intenções de ocupação futura da grande área remanescente 

da Concha do Banhado. De acordo com o projeto da CNEC:  

 
[...] para a faixa perimetral deverão ser programadas atividades 

predominantemente urbanas, capazes de atender as necessidades e aspirações 

futuras da população local, no que diz respeito aos equipamentos de lazer e para 

o núcleo central correspondendo ao “miolo” do Banhado, atualmente irrigada por 

inúmeros canais, como área de uso futuro, para o qual deverá ser elaborado, 

oportunamente um projeto paisagístico, recomendando-se o estudo de viabilidade 

para a formação de um lago que ocupe parte desta área central (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 1981b, p. 5). 
  

Retomando ao Programa Mínimo, deixamos por último o sistema viário com dois 

trechos propostos na Concha do Banhado. O Trecho 1, também chamado de eixo “monumental” 

de acesso ao Parque (p. 6) com 30 metros de largura e constituído por um canteiro central de 

15 metros de largura e ruas laterais de 7,5 metros, realizaria a conexão da Área Recreacional 

do Banhado com o Anel Viário. O Trecho 2, também chamado de eixo secundário perimetral 

(p. 7), iniciar-se-ia ao final do eixo monumental, dando acesso ao setor de lazer, finalizando 

junto ao canal de drenagem na extremidade norte do parque.  

Por fim, um memorial descritivo (Figura 40) correspondente à Atividade 5, nos 

apresenta um vislumbre das atividades recreacionais do parque. Observa-se a disposição dos 

equipamentos públicos e comerciais ao fundo da concha, mais próximos ao Rio Paraíba. Canais 

de drenagem interligariam os lagos propostos ao mesmo tempo, funcionando como barreiras de 

proteção contra a ocupação de moradores de baixa renda. A Portaria localizar-se-ia na altura do 

Jardim Esplanada, com acesso à Praça de Exposições. O sistema viário foi planejado em área 

pertencente à União, utilizada na época pela RFFSA. Na encosta seria construída a linha do 

metrô de superfície, enquanto abaixo da encosta, o eixo monumental e o eixo secundário. Na 

verdade, o eixo monumental era a Marginal do Banhado, evidentemente conectada ao Anel 

Viário por uma intersecção ao norte, ligando-a a Avenida Sebastião Gualberto. No mural o 

centro da concha permaneceu vazio com expectativa de expansão do parque ao término do 

processo de drenagem.
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Figura 40. Memorial descritivo. 

 
Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1981h). 

 

Em linhas gerais, o projeto do metrô de superfície e do Parque do Banhado não foi 

executado pela inviabilidade econômica, pois não havia demanda de passageiros e turistas que 

justificasse os investimentos (DOCUMENTÁRIO, 2008).  

Comparando os dois últimos projetos de transformação da paisagem do Banhado, o 

Parque Regional do Banhado e a Área Recreacional do Banhado, podemos considerar que o 

último era menos técnico, resumido a um conjunto de intenções. O primeiro projeto do 

Escritório Jorge Wilheim reuniu um conjunto de projetos detalhados com todas as atividades 

previstas para o parque, incluindo mapas, plantas, o projeto de criação do lago do Banhado, o 

projeto do sistema viário, uma minuta do projeto de lei de zoneamento, e por fim a intenção de 

utilizar o traçado da RFFSA na construção do monotrilho elevado. Com relação ao zoneamento 

do Banhado, o projeto da CNEC apenas indicou a intenção pelo zoneamento, no qual incluiria 

o parcelamento de lotes para chácaras de recreio, assim como seu antecessor23. 

Ademais, a delimitação do parque era relativamente menor. Enquanto o projeto da 

CNEC se limitava à Concha do Banhado e às margens do Rio Paraíba, o projeto do Escritório 

Jorge Wilheim se expandia pelo setor oeste do Banhado, obviamente, tornar-se-ia o centro de 

                                                 
23 No mural descritivo às chácaras estão indicadas com o número 2. Comparado com o projeto do Escritório Jorge 

Wilheim, que previa o loteamento de chácaras nas margens do Rio Paraíba, no projeto da CNEC a área de chácaras 

é relativamente menor, incrustada na falésia do Banhado, na porção oeste da concha.  
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lazer do empreendimento Urbanova e demais lançamentos imobiliários previstos para aquele 

setor. No geral, ambos eram projetos de parque temático de caráter regional. Acima de tudo, os 

dois projetos são reflexos de sua época, o primeiro; mais técnico reflete o período de euforia do 

“milagre”, do planejamento desenvolvimentista-militar; o segundo; menos elaborado, reflete o 

cenário de rearticulação da sociedade civil pelo fim do Regime Militar, somado aos efeitos da 

Crise do Petróleo, de 1973. 

Comparativamente, a proposta do CNEC e a proposta do Escritório Jorge Wilheim para 

o Banhado tem em comum uma concepção edílica de parque. Ambos se baseiam em três 

características principais: a) o retorno da natureza natural; b) a negação da existência população 

tradicional habitante do Banhado; c) e sua inevitável substituição por meio da a transformação 

da paisagem numa Disney World Tropical. Se utilizarmos os painéis da Área Recreacional do 

Banhado como exemplo, temos um vislumbre duma representação pictórica da paisagem, cuja 

influência naturalista remete a ideia do retorno desta natureza natural, portanto, edílica. Ainda 

assim, os painéis apresentam uma paisagem edílica transformada pela técnica, portanto, 

utópica. Por fim, a ausência da Comunidade do Banhado expressa a impossibilidade e co-

presença da população tradicional do Banhado nos projetos de transformação física propostos 

para área.       

Na efervescência da abertura política, a seção seguinte trata dos desdobramentos do 

zoneamento da gestão Bevilacqua, com alterações sobre o status da área do Banhado – de Zona 

Especial para Área de Proteção Ambiental.  

 

3.3.6 A primeira Área de Proteção Ambiental do Brasil é no Banhado! A Lei produzida no 

interior dos campos de força 

 

Durante a década de 1980, a política de São José dos Campos foi marcada por 

instabilidades, motivada por sucessivas alternâncias no poder executivo, obviamente, 

influenciada pelo cenário político nacional de abertura política. Em abril de 1982, o prefeito 

Joaquim Bevilacqua renunciou ao mandato para se candidatar a uma vaga no Senado Federal, 

na chapa encabeçada por Paulo Maluf, do PDS. Para a surpresa de Bevilacqua, o vice-prefeito 

Francisco Ricci renunciou ao mandato para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo. Como efeito, assumiu a prefeitura o presidente da câmara, o vereador José 
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Luiz Carvalho de Almeida24. Sem mandato, Bevilacqua viu sua candidatura ao Senado ser 

rebaixada para o Congresso. Sem os recursos prometidos pela chapa Paulo Maluf, Bevilacqua 

abandonou a disputa amarguradamente (ALMEIDA, 2008; CARVALHO, 2008). 

A posse de José Luiz Carvalho de Almeida no executivo de São José dos Campos 

ocorreu em meio ao cenário de crise econômica internacional. A década de 1980, segundo 

Hobsbawm (1995) chancelou um período de empobrecimento populacional e queda da 

produção industrial no Terceiro Mundo. Inevitavelmente, a desigualdade social aumentou nos 

países desenvolvidos, concomitantemente somada ao início do declínio das políticas de bem-

estar social e ao aumento da concentração de renda. Nos países do Terceiro Mundo, como 

Venezuela, Filipinas, Malásia, Peru e Jamaica, a concentração de renda chegou a um terço do 

PIB, seguido do grupo de países com 40% de concentração de renda, como México, Sri Lanka, 

Guatemala e Botsuana. O autor considera o Brasil da década de 1980 um dos campeões da 

desigualdade social, com 20% da população mais pobre dividindo um percentual de 2,5% do 

PIB, enquanto os 20% mais ricos ficavam com dois terços do PIB. 

Embora a Crise do Petróleo de 1973 tenha instaurado o fim da Era de Ouro do 

capitalismo, com a redução da produção industrial das economias desenvolvidas em 10% no 

ano seguinte após a crise, o crescimento econômico capitalista continuou, embora num ritmo 

mais lento, interrompido por breves períodos de estagnação, entre 1973-75 e 1981-83 

(HOBSBAWM, 1995).  

No bojo da crise financeira internacional, o processo de abertura política conduzido no 

Brasil no governo Geisel seria paralisado por uma série de crises institucionais geradas no 

interior do campo militar. No legislativo, o MDB tinha à frente do processo de abertura o 

senador Tancredo Neves, considerado uma liderança moderada, em contraposição ao deputado 

federal Ulysses Guimarães, político de destaque no processo inicial de abertura, mas, afastado 

                                                 
24 José Luiz Carvalho de Almeida (1944-), natural da cidade de Barra Mansa-RJ, veio para São José dos Campos 

com seus pais e irmãos quando ainda tinha doze anos de idade. A convite do prefeito Elmano Ferreira Veloso, seu 

pai fixou-se na cidade para abrir um frigorífico no Mercado Municipal. José Luiz de Almeida exerceu seu primeiro 

emprego no açougue da família. Posteriormente, com o adoecimento do pai, seu irmão mais velho vendeu o 

açougue da família para abrir uma firma de representação de bebidas. Como efeito, José Luiz de Almeida trabalhou 

com o irmão por 26 anos, exercendo diversos ofícios até tornar-se sócio da firma, em 1974. Contudo, José Luiz de 

Almeida tornou-se conhecido na cidade por seu envolvimento no futebol amador, onde atuou no São José Esporte 

Clube, primeiro como jogador, segundo como conselheiro e presidente do clube. Em paralelo ao futebol amador, 

José Luiz de Almeida era um dos organizadores do carnaval da cidade, contribuindo para a façanha de oito títulos 

consecutivos da Unidos da Vila. Em 1976, com 32 anos foi eleito vereador pelo MDB, posteriormente, eleito 

presidente da câmara. Em 1982, com a renúncia de Bevilacqua e seu vice-prefeito, José Luiz de Almeida assumiu 

a prefeitura interinamente, até a posse de Robson Marinho, eleito pelo MDB, no ano de 1983. Nas eleições de 

1986 candidatou-se a deputado federal pelo Partido Liberal (PL), e em 1992, à câmara dos vereadores pelo Partido 

do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), ambas tentativas sem sucesso. Filiado ao Partido da República 

(PR), José Luiz de Almeida não retornou à vida pública (CARVALHO, 2008).   
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por falta de articulação política com a alta cúpula das Forças Armadas.  Em abril de 1979, o 

sucessor de Geisel, o general João Baptista Figueiredo, tomou posse como novo presidente. O 

ex-chefe do Serviço Nacional de Informações (SNI) tinha como ponto principal de sua agenda 

política a condução do processo de anistia. Apesar da mobilização popular, a anistia foi 

conquistada via decreto, sem negociação com a oposição, em 28 de agosto de 1979, tendo como 

ponto principal assegurar que não haveria revanchismos. O perdão abarcava não só a oposição, 

mas os militares envolvidos com a repressão (SILVA, 2009).  

Embora Figueiredo almejasse retomar a iniciativa do governo no processo de abertura 

política, viu-se frustrado em suas expectativas, diante da reorganização dos movimentos 

sociais, bem como das forças militares. Em 1979, com o retorno das grandes greves nas 

indústrias, operários tornaram-se atores políticos, como Luís Inácio Lula da Silva. A partir 

daquele ano atentados terroristas voltaram a ser praticados pela linha dura das forças armadas 

como forma de desestabilizar a abertura política. Para frustração dos militares radicais, a 

experiência frustrada do Atentado do Riocentro, em 30 de abril de 1981, reacendeu o clamor 

da sociedade civil pela redemocratização do país, culminando em nova crise institucional do 

poder militar (SILVA, 2009). 

Neste cenário de crises institucionais, a prematura autonomia política São José dos 

Campos, recém-conquistada no ano de 1978, implicou na perda do caráter de estância 

hidromineral e área de segurança nacional. Apesar das perdas econômicas e da mudança 

política, as intenções das forças armadas de conduzir a política local não foram inibidas, 

manifestando-se fortemente no mandato de José Luiz de Almeida.  

O prefeito interino buscou dar continuidade à agenda política da gestão Bevilacqua, 

incluindo a execução do Projeto do Anel Viário, para o qual obteve financiamento da Caixa 

Econômica Federal para a execução da 2ª fase do projeto, correspondente à ligação da região 

sul com o centro (CARVALHO, 2008). Segundo Bevilacqua, por sugestão do engenheiro 

Ronaldo Garcia, na época diretor da URBAM, o Projeto do Anel Viário foi enquadrado ao 

Projeto CURA do Governo Federal, não sem dificuldades, pois originalmente os recursos do 

Projeto CURA eram direcionados para obras de saneamento, pavimentação, saúde e educação, 

mas não para mobilidade urbana. Devido à relação de amizade de Ronaldo Garcia com Otávio 

Vaninni, um alto funcionário da Caixa Econômica Federal, o repasse de recursos para o anel 

viário foi viabilizado. De acordo com Bevilacqua (OTTOBONI, 2008):  

 
[...] (Ronaldo Garcia) conseguiu convencê-lo de que o Anel Viário era indispensável 

para a ligação do centro da cidade com a zona sul, onde estavam sendo realizadas 

obras do Cura. Montamos um projeto de financiamento com esse argumento e o 
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Otávio Vaninni foi decisivo para que fosse aprovado. Com isso, estavam viabilizados 

os recursos financeiros para a segunda fase do Anel Viário (OTTOBONI, 2008, p. 

221). 

 

O êxito de Ronaldo Garcia em sua articulação política desvela o capital social do 

engenheiro. Como define Bourdieu (1998), o capital social é compreendido como uma rede de 

relações vinculada ao grupo social. Esta rede de relações se articula, tanto no espaço geográfico, 

através de relações objetivas, como no espaço econômico e social, através das relações 

simbólicas. Para o autor: “o volume do capital social que um agente individual possui depende 

então da extensão da rede de relações que ele pode efetivamente mobilizar e do volume de 

capital (econômico, cultural ou simbólico) que é posse exclusiva de cada um daquele a quem 

está ligado” (BOURDIEU, 1998, p. 67).  

Em outras palavras, o volume de capital social do engenheiro Ronaldo Garcia dependia 

do conjunto de agentes detentores de propriedades que conseguia mobilizar, no caso temos o 

vínculo com Otávio Vaninni, um funcionário do alto escalão da Caixa Econômica Federal, com 

acesso ao projeto CURA do Governo Federal. Ainda na gestão José Luiz de Almeida, segundo 

Carvalho (2008), a municipalidade deu continuidade às obras de canalização do Córrego 

Vidoca, iniciada na gestão Ednardo de Paula Santos, em 1978. 

No ano de 1982, o deputado estadual Robson Marinho25, autor da Lei Estadual nº 

1.402/77, que devolveu a autonomia política de São José dos Campos, venceu as eleições 

municipais com grande vantagem, dando continuidade à sucessão de vitórias do PMDB na 

cidade. A pedido da Secretaria de Planejamento, a ETEL, através do proprietário da empresa, 

o engenheiro civil Milton Pizzante Baptista, entregou à municipalidade a Proposta de Execução 

                                                 
25 Robson Riedel Marinho (1950-), nascido na cidade de Belo Horizonte-MG, completou o Ensino Médio na 

Escola Estadual João Cursino de São José dos Campos, tornando-se uma liderança política promissora, tanto no 

meio estudantil, como no Sindicato do Comércio Varejista, no qual era funcionário. No auge da repressão política, 

Robson Marinho mantinha fortes vínculos com o PCB, embora não fosse filiado ao partido. Por sua atuação no 

movimento estudantil e sindical, elegeu-se vereador pela legenda do MDB, com apenas 18 anos. Nas eleições de 

1974, se elegeu deputado estadual pela mesma legenda, tornando-se líder da bancada do MDB, em 1978. Reeleito 

em 1978, filiou-se ao PMDB, agremiação que deu continuidade ao MDB, com a extinção do bipartidarismo, em 

1979. Na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Robson Marinho ocupou uma cadeira como presidente 

de mesa, entre 1979 a 1981, posteriormente, encerrou o mandato para disputar as eleições municipais de São José 

dos Campos, assumindo o cargo de prefeito, em 1983. Assim como Bevilacqua, Robson Marinho renunciou ao 

mandato de prefeito para disputar uma vaga no Congresso Nacional, sendo mais bem-sucedido que seu antecessor, 

no qual recebeu apoio de grandes empreiteiras nas eleições de 1986. Tomou posse em fevereiro de 1987, quando 

iniciaram os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, onde participou ativamente. Em 1988, Robson 

Marinho desfiliou-se do PMDB, junto à dissidência peemedebista para fundar o Partido da Social Democracia 

Brasileira (PSDB). Após a promulgação da nova Constituinte, em 1988, Robson Marinho voltou a participar dos 

trabalhos do Congresso Nacional, cuja última participação de destaque ocorreu na elaboração do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, em 1990. Encerrou o mandado de deputado federal em 1991, pois não conseguiu se 

reeleger nas eleições do ano anterior. Em 1994, coordenou a campanha de Mario Covas para o governo do Estado 

de São Paulo. Como recompensa, tornou-se secretário estadual da Casa Civil, permanecendo no cargo até 1997, 

quando foi nomeado por Covas para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (MARIA, 2008; FGV..., 2019). 



 

 

280 

 

  
 

e de Preços do Projeto do Anel Viário, referente aos seguintes seguimentos (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 1983):  

1) Continuação da Avenida Presidente Médici, entre a Avenida Nelson D’Ávila e 

Marginais do Vidoca.  

2) Intersecção da Avenida Presidente Médici e as Marginais do Vidoca.  

3) Intersecção das Marginais do Vidoca e Via Presidente Dutra (BR-116/SP) 

O engenheiro Milton Pizzante Baptista era o coordenador desta fase do Projeto do Anel 

Viário26. Nascido na cidade de São Paulo no ano de 1928, formou-se engenheiro civil na Escola 

Politécnica da USP, em 1951, com especialidade em transportes, rodovias e pavimentos. 

Durante as décadas de 1950 e 1960 exerceu funções importantes em projetos de mobilidade 

urbana na Prefeitura Municipal de São Paulo, no DER-SP, e diversas construtoras. No ano de 

1974 fundou a ETEL – Empreendimentos Técnicos de Estradas Ltda, de modo que no período 

das tratativas com a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, Milton Baptista exercia a 

função de Diretor Técnico da empresa, desde 1969 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1983). 

O vínculo da ETEL com a Prefeitura Municipal de São José dos Campos havia se 

firmado indiretamente através do DNER, que havia contratado a empresa para elaborar o 

projeto de ampliação da Via Dutra, entre 1975 a 1977. Preliminarmente, no trecho da rodovia 

federal em São José dos Campos, a ETEL havia proposto ao DNER o Projeto de Intersecção de 

Acesso Sul a São José dos Campos, baseado em pontes simples e sem acessos, na altura das 

indústrias Kanebo, permitindo a travessia do Córrego Vidoca. Na ocasião, o engenheiro 

Ronaldo Garcia trabalhava no DER-SP, responsável pela seção de estudos e projetos. Como 

dito, seu comissionamento para a Prefeitura Municipal de São José dos Campos teve como 

objetivo auxiliar no ordenamento do sistema viário, integrando os níveis federal, estadual e 

municipal.  Com base nos projetos preliminares do DER-SP, a administração municipal 

elaborou o Projeto do Anel Viário (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1983; GARCIA, 2018). Sendo 

assim, o projeto do DER-SP de construção do trevo de acesso à Via Dutra, nas imediações das 

indústrias Kanebo, ou seja, o Trevo da Kanebo, pode ser considerado o embrião do Projeto do 

Anel Viário de São José dos Campos.  

                                                 
26 Projeto Geométrico do Anel Viário. Intersecção das marginais do Córrego Vidoca e Via Dutra e Avenida 

Presidente Médici – trecho Avenida Nelson D’Ávila – marginais do Vidoca (inclusive interseção). Equipe ETEL: 

Milton Pizzante Baptista (coordenador/orçamento); José A. Urroz Lopes (estudos geotécnicos); Amazonas R. Neto 

(estudos topográficos/ projeto de desapropriação e estudos de interferência); Newton V. Storti (projeto 

geométrico/projeto de terraplanagem); Jacídio A. Salgado (estudos hidrológicos/projeto de drenagem); Djalma M. 

Pereira (projeto de pavimentação); Horoaki Ishii (projeto de obras de arte especiais); Bernardo Vaisman (obras 

complementares) (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1983).   
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Apesar da crise econômica, a ETEL justificava a continuidade do Projeto do Anel 

Viário, tendo em vista que a municipalidade havia investido inicialmente na construção das 

marginais do Vidoca e numa ligação precária com a Via Dutra, através de dois ramos de acesso 

na marginal direita do Vidoca. Após a execução de melhorias na ponte de acesso à Via Dutra, 

a ETEL tinha a intenção de construir os demais vãos de passagem das marginais do Vidoca. 

Ademais, o prolongamento da Avenida Presidente Médici com as marginais do Vidoca e 

Avenida Nelson D’Ávila deveria ser reformulado, visando reduzir os custos com 

desapropriações (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1983).  

Nesse estudo, a ETEL apenas apresentou a situação dos acessos construídos na região 

sul da cidade. Para completar os projetos de intersecção da Marginal do Vidoca com a Via 

Dutra e prolongamento com a Avenida Presidente Médici, a ETEL tinha como meta realizar 

um conjunto de estudos técnicos, desde estudos topográficos, geotécnicos, hidrológicos e 

outros, na área do Córrego do Vidoca, com cronograma de quatro meses. O orçamento dos 

estudos deveria obedecer à tabela de preços unitários do DER-SP, vigente naquele ano de 1983 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1983).  

Tais estudos faziam parte das preocupações da ETEL para com a capacidade de suporte 

dos solos de várzea, diante duma obra de tal magnitude, já inserida no artigo da Revista de 

Construção, de 1978. Devido às condições topográficas do sítio urbano, situado em platôs, o 

articulista do periódico esclarecia: “como praticamente todas as artérias do anel viário foram 

projetadas em função de vale, o maior problema que se apresentou ao longo de todo o projeto 

foi o solo” (A CONSTRUÇÃO, 1978, p. 5). O articulista entrevistou o engenheiro Luís Miguel 

Miranda, coordenador de projetos da ETEL, que expôs a situação dos terrenos de várzea com 

baixa capacidade de suporte, fato que exigiria um esforço da municipalidade na execução de 

obras de terraplanagem, fundações e muros de arrimo. Não por acaso, na Marginal do Vidoca 

previu-se um grande volume de investimentos, visando adequar às marginais aos diferentes 

tipos de solo, atravessando áreas ocupadas por linhas de transmissão de energia e eixos 

ferroviários, que seriam objetos de acordo com a municipalidade. 

A utilização da técnica do campo da engenharia como forma de induzir o crescimento 

urbano no sentido vale também foi complementada pela legislação no campo da política. 

Chuster (2010) citou a Lei de Zoneamento nº 1.606/71 que transformou o Banhado em ZE, 

voltada para a recreação, status que foi mantido com a Lei de Zoneamento nº 2.263/80, ambas 

elaboradas em momentos de diálogo com projetos de transformação da paisagem. No entanto, 

segundo o autor, por sugestão do arquiteto Adalton Paes Manso, a área do Banhado mudou de 
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status para a categoria Área de Proteção Ambiental (APA), segundo Fantin (2005) constituindo-

se na primeira Área de Proteção Ambiental do Brasil, sancionada pelo prefeito Robson Marinho 

através da Lei Municipal nº 2.792/84 de 10 de janeiro de 1984.  

Aparentemente a aprovação da APA Municipal do Banhado parece se contrapor à 

tendência dos interesses especulativos para a área. No entanto, é preciso entender os diferentes 

posicionamentos a partir dos campos de força. Em sua teoria dos campos, Bourdieu (1997) 

considera todo campo, incluindo o campo científico, como campo de forças imerso em lutas 

para conservar ou transformar as relações de força do campo. A lógica do campo se aplica a 

todo e qualquer espaço, seja o espaço religioso ou o espaço científico, comportando em si as 

relações de dominação. Os agentes criam o campo e o campo só existe através das relações 

objetivas dos agentes situados no interior do campo.  

O posicionamento dos agentes nos campos de disputa nesse momento e espaço 

históricos foi baseada na descrição de Fantin (2005) sobre a evolução do uso e ocupação da 

várzea do Rio Paraíba (Banhado). Retome-se o fato de que a construção dos reservatórios, na 

Ditadura Militar, controlou a vazão do Rio Paraíba, porém ocasionou a perda da função natural 

da planície de inundação, o que facilitou a ocupação urbana. A década de 1970 marcou o início 

do processo de especulação imobiliária na várzea do Rio Paraíba, cujo índice de ocupação 

atingiu em 1977 o percentual de 2,27%, correspondente a 214,5 hectares. Como complementam 

Chuster (2010) e Fantin (2005), a ocupação foi legitimada com o zoneamento: primeiramente; 

a Lei de Zoneamento nº 1.606/71 excluiu a maior parte da várzea do Rio Paraíba, permitindo a 

implantação da Indústria Química Monsanto, em 1975; e segundo; a Lei de Zoneamento nº 

2.263/80 considerou grande parte da várzea do Rio Paraíba passível de urbanização. Com efeito, 

construtoras e imobiliárias tiveram legitimidade para aprovação de condomínios fechados na 

várzea, como o empreendimento da Agro-Martins Imobiliária, o Residencial Esplanada do Sol.  

Em nível nacional, a década de 1980 inaugurou a construção de um importante 

arcabouço jurídico ambiental. Com a categoria Área de Proteção Ambiental, posteriormente 

surgiu a Lei Federal nº 6.902 de 27 de abril de 1981, que apresentou a possibilidade do poder 

executivo de declarar determinadas áreas do Território Nacional de interesse ambiental. A Lei 

Federal nº 6.902/81 tinha como princípio a não desapropriação na criação das APAs, pois 

exigiria grande dispêndio de receitas. Estabeleceu somente limitações para o uso da propriedade 

privada, fato que a tornou mais atrativa para o poder executivo. Na esteira da lei de criação das 

APAs, foi promulgada a Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que aprovou a Política 

Nacional do Meio Ambiente, estabelecendo instrumentos para a criação de reservas e estações 
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ecológicas, áreas de proteção ambiental em nível federal, estadual e municipal. Com a Política 

Nacional do Meio Ambiente estabeleceu-se a criação do Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(art. 6 da Lei nº 6.938/81), que integrou órgãos, entidades e fundações pertencentes aos três 

níveis da Federação (FANTIN, 2005). 

Em São José dos Campos a criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente 

(COMAM) através da Lei Municipal nº 2.773/83 seguiu a influência do movimento 

ambientalista nacional, evidentemente reflexo da Política Nacional de Meio Ambiente, a qual 

tem como instância superior o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) e o Conselho 

Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA). Com a pressão do movimento ambientalista local, 

somada à conjuntura política favorável às políticas ambientais, foi criada a APA do Banhado, 

como ressaltado a primeira Área de Proteção Ambiental do Brasil (Lei Municipal nº 2.792/84) 

(FANTIN, 2005). 

Com a Lei Municipal 2.792/84, ficaram proibidos e restringidos determinados usos da 

várzea do Rio Paraíba do Sul, como: a) a implantação de atividades industriais; b) parcelamento 

do solo, com exceção daqueles destinados a residências unifamiliares em zonas definidas por 

lei; c) implantação de atividades comerciais e serviços, exceto nas zonas definidas por lei; d) 

implantação de novas atividades extrativistas; e) realização de obras de terraplanagem e 

abertura de canais, quando importarem em alteração das condições ecológicas; f) atividades 

que provoquem erosão de terras e assoreamento dos corpos d’água; g) emprego de defensivos 

e fertilizantes agrícolas que contaminem os cursos d’água; h) supressão ou derrubada de 

florestas e demais vegetações situadas ao longo dos rios ou dos cursos d’água (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 1984; FANTIN, 2005). 

No entanto, Fantin (2005) destaca uma exceção inscrita no artigo 3º da Lei n° 2.792/84: 

“As atividades restringidas no artigo 3º desta Lei, caso sejam de relevante interesse social, 

deverão antes de receber a autorização para sua execução, ser objeto de uma avaliação de 

impacto ambiental” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1984, p. 1). Ora, a avaliação de impacto 

ambiental foi inserida na Política Nacional de Meio Ambiente (art. 9º, inciso III, da Lei Federal 

nº 6.938/81). Na década de 1980 as avaliações de impacto ambiental eram realizadas quase 

sempre em projetos dependentes de financiamentos internacionais, como parte de uma 

exigência dos próprios organismos como o Banco Mundial. De modo geral, as conclusões 

destas avaliações não conseguiram prever satisfatoriamente os impactos ambientais, muito 

menos orientar o processo decisório (FANTIN, 2005 apud SÁNCHEZ, 2000). Deste modo, 

questionou Fantin (2005):  
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[...] faz-se necessário questionar o que seria entendido pelo executivo municipal como 

o vago conceito para a época de “relevante interesse social”, e até que ponto o 

instrumento da avaliação de impacto ambiental foi introduzido para proteger o meio 

ambiente ou para gerar escamoteamentos no sentido de introduzir atividades 

incompatíveis com os princípios da APA, uma vez conhecido o longo histórico de 

promiscuidades envolvendo os poderes Executivo e Legislativo Municipal, 

principalmente no tocante às alterações de zoneamento para o favorecimento da 

especulação imobiliária (FANTIN, 2005, p. 161).  

   

De fato, no período de 1980 a 1990 foram feitas 94 alterações na Lei de Zoneamento nº 

2.263/80, incluindo decretos e leis, de modo que o pico de incidências ocorreu entre 1984 a 

1985, quando se estabeleceram especificidades para uso e ocupações de diversos bairros 

classificados como Zonas Especiais (ZE). Ora, na contramão da conjuntura política que 

influenciou a criação da APA Municipal do Banhado, a área do Córrego Vidoca foi 

transformada na ZE-9, através da Lei Municipal nº 3.096/86. Esta área compreendeu as 

marginais do Vidoca (Avenida Jorge Zarur e Avenida São João), cujo zoneamento foi fruto dos 

interesses especulativos da construção civil pela verticalização da área. Ademais, não podemos 

desconsiderar o poder de pressão das populações dos bairros da Vila Ema, Jardim Maringá e 

adjacências, que não mais desejavam a verticalização em seus bairros, cujo embate com o poder 

público municipal rendeu um acordo – nos bairros classificados como ZE-10 a verticalização 

foi congelada – enquanto na ZE-9 a verticalização foi aprovada com coeficiente de 

aproveitamento 4,0 (CHUSTER, 2010).  

Com base neste histórico de avanços e retrocessos na luta pela preservação ambiental 

em São José dos Campos, podemos compreender que as restrições e proibições de determinados 

usos da várzea do Rio Paraíba, instituídos com a Lei Municipal n° 2.792/84, que criou a APA 

Municipal do Banhado, representaram um contraponto aos interesses especulativos 

consolidados desde 1970. Os retrocessos e avanços desvelam o campo de disputa, no qual 

estavam os engenheiros, políticos, administradores, legisladores, atores em disputa pela visão 

de mundo duma classe social determinada. Inegavelmente, a Lei da APA Municipal do 

Banhado representou um avanço nas lutas ambientais no país, certamente influenciada pelo fim 

do Regime Militar. Contudo, mesmo uma legislação progressista continha brechas, que 

poderiam ser utilizadas no futuro para defender determinados interesses de mercado, por 

exemplo, no artigo 3º, que inseriu a possibilidade de determinados usos desde que fossem de 

relevante interesse social. 

Evidentemente, com a APA do Banhado os gestores precisariam considerar que a 

Marginal do Banhado, trecho norte do Projeto Geométrico do Anel Viário que precisaria 
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atravessar a área protegida para interligar a Avenida Sebastião Gualberto à Marginal do Vidoca. 

Considerando os interesses em jogo no campo, a APA Municipal do Banhado não inviabilizou 

diretamente o projeto de governo da municipalidade de construir a Marginal do Banhado, 

porém, o atualizou e transformou.  

Uma nova proposta de Parque do Banhado foi produzida nos campos de força, 

contextualizada à nova Constituinte, que consolidou o direito ao meio ambiente ecologicamente 

consolidado (BRASIL, 1988), consequentemente sintonizado às discussões das Conferências 

das Nações Unidas sobre o tema. 

 

3.3.7 ALTERNÂNCIAS NO PODER EXECUTIVO NA FASE DE ABERTURA POLÍTICA. O Anel Viário, 

conectando a cidade e definindo o “perto” e o “longe” 

 

A princípio, quando a primeira APA brasileira foi criada na área do Banhado de São 

José dos Campos, a Ditadura Militar demonstrava sinais de saturação (SILVA, 2009).  

Era sabido do Regime Militar que a transição para a democracia liberal não romperia de 

forma radical com o autoritarismo vigente, a exemplo de países como Argentina, Bolívia, 

Portugal e Grécia, onde a prisão tornou-se o destino dos ditadores. Para as Forças Armadas e 

políticos da Câmara e do Senado, a transição do Regime Militar no Brasil deveria ocorrer a 

exemplo de países como Espanha e Chile, ou seja, de forma pactuada entre as forças moderadas 

de oposição e os setores conservadores no poder. 

Contudo, o movimento popular que ressurgiu na luta pela anistia e retorno dos exilados 

políticos transformou-se no ano de 1983 num gigantesco movimento de massas em prol das 

eleições diretas. O movimento Diretas Já! acelerou a abertura. Neste cenário, o jovem Partido 

dos Trabalhadores (PT) foi um dos elementos centrais de mobilização popular, difundindo o 

debate político para diversos segmentos sociais, em especial dos trabalhadores rurais e urbanos. 

As capitais brasileiras foram tomadas por multidões, cujo ápice da mobilização pelas Diretas 

Já! reuniu um milhão de pessoas nas ruas do Rio de Janeiro (IDEM, IBID). 

Diante do grito das ruas, os partidos políticos tomaram a condução do processo de 

abertura política, através de velhos representantes da política brasileira. Tancredo Neves, do 

PMDB, e José Sarney do PDS destacaram-se como lideranças do processo de abertura política. 

Tancredo Neves, político tradicional de Minas Gerais e ex-Ministro da Justiça de Getúlio 

Vargas, estabeleceu uma postura moderada e em constante diálogo com o governo Geisel na 

condução do processo de abertura lenta e gradual, em oposição à corrente liderada por Ulysses 
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Guimarães que não dialogava com os militares, enquanto José Sarney, de família tradicional do 

Estado do Maranhão e figura importante no Regime Militar, liderou uma visão de abertura 

política pautada numa transição controlada e conservadora. Com a candidatura de Paulo Maluf 

à presidência, a estratégia de Sarney foi sufragada pela ala mais conservadora do PDS, cuja 

figura do ex-Governador de São Paulo colocaria em risco o projeto de transição pactuada, 

devido ao alinhamento de Paulo Maluf com militares da linha dura (IDEM, IBID). 

Por sua vez, o PT não apoiou as eleições indiretas para presidente, devido ao caráter 

conciliador de Tancredo Neves e ao conservadorismo de José Sarney. Distante da 

governabilidade, o PT buscou aproximar-se das bases populares para inserir as aspirações das 

ruas pela abertura dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. No campo da democracia 

representativa, o PMDB congregou o Partido Popular (PP), partido de centro fundado por 

Tancredo Neves que havia congregado não só a ala conservadora do ex-MDB, mas, os 

dissidentes do PDS, ex-ARENA, mal colocados no partido governista devido a rivalidades 

locais. Desde 1978, José Sarney fazia parte dos quadros do PMDB, quando ocorreu o embate 

entre Sarney e Maluf, fato que aumentou o antagonismo do PT para com a candidatura de 

Tancredo Neves, visto como uma opção conservadora e pactuada com o autoritarismo. Logo, o 

espaço da esquerda foi ocupado pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), comandado por 

Leonel Brizola em manifestações de massa a favor da chapa Tancredo-Sarney, em estados do 

sul do país e no Rio de Janeiro (idem, ibid).  

A Nova República seria cimentada por um sistema de pactos e alianças com os 

segmentos conservadores do país. Segundo Silva (2009), a chapa Tancredo-Sarney obteve 

apoio dos descontentes do PDS, que embora permanecessem no partido governista, votaram na 

chapa Tancredo-Sarney, pois “a garantia de uma transição que não escapasse ao controle das 

elites políticas do regime agonizante seria feita através da incorporação do próprio José Sarney 

como vice-presidente, na chapa do PMDB” (SILVA, 2009, p. 277).  

Uma corrente dissidente do PDS autodenominada Frente Liberal passou a organizar as 

mobilizações a favor da chapa Tancredo-Sarney nos estados do Nordeste. Posteriormente, os 

membros desta antiga corrente fundaram o Partido da Frente Liberal (PFL). Em Minas Gerais, 

Tancredo Neves garantiu o apoio da bancada federal do estado, enquanto no Estado de São 

Paulo a representação foi disputada por Paulo Maluf e Franco Montoro. Finalmente, em 15 de 

janeiro de 1985, o Colégio Eleitoral consagrou Tancredo Neves como presidente do Brasil, por 

480 votos contra 180 (idem, ibid), mas adoeceu um dia antes da posse, marcada para 15 de 
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março. Ironicamente, o mineiro Tancredo Neves faleceu no dia 21 de abril, feriado de 

Tiradentes, e o vice-presidente Sarney tomou posse no dia seguinte (CPDOC/FGV, 2019). 

Com a transição da ditadura para o Estado Democrático de Direito, o prefeito Robson 

Marinho renunciou ao mandato para assumir uma vaga na Câmara dos Deputados, onde exerceu 

forte atuação nos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, em 1986. Em seu lugar, o 

vice-prefeito Hélio Augusto de Souza27 assumiu a prefeitura municipal, tendo o mandato 

interrompido tragicamente no mesmo ano com seu falecimento, Antônio José Mendes de 

Faria28, presidente da câmara de vereadores do PMDB assumiu o posto. Ora, na gestão Antônio 

                                                 
27 Hélio Augusto de Souza (1947-1986), natural da cidade de São Paulo, era filho de imigrantes portugueses da 

Ilha da Madeira, que haviam se estabelecido entre São Paulo, Lins e São José do Rio Preto, pois o pai era dono de 

um restaurante intinerante que seguia as feiras agropecuárias destas cidades, até declarar falência. Com o óbito da 

mãe, em 1970, o grupo familiar dissolveu e Hélio Augusto veio para São José dos Campos iniciar o ensino superior 

no curso de Serviço Social pela Fundação Valeparaibana de Ensino (FVE). Inicialmente, exerceu sua profissão na 

gestão Sobral, onde desenvolveu um projeto voltado para retirar os menores das ruas, o chamado: “Clubinho” ou 

fiscais do lixo. Em 1975 este projeto se transformou numa capacitação de adolescentes, o Projeto Brasil. Em 1978, 

com a retomada da autonomia política de São José dos Campos, Hélio Augusto de Souza participou ativamente 

do MDB, tornando-se muito próximo de Robson Marinho e Joaquim Bevilacqua, tornando-se chefe de gabinete 

de Bevilacqua em sua primeira gestão. Na gestão Bevilacqua, o Projeto Brasil recebeu o nome de COSEMT 

(Centro de Orientação Sócio Educativa do Menor Trabalhador). Em 1979, com a extinção do bipartidarismo, Hélio 

Augusto foi um dos articuladores na criação do núcleo local do PMDB, tornando-se seu primeiro presidente, 

enquanto o ex-prefeito Marcondes Pereira assumiu a vice-presidência do PMDB local. Em 1984, liderou a 

mobilização da cidade na Marcha pelas Diretas Já! até a capital paulista. Em 1985, junto à Secretaria Municipal 

de Juventude promoveu a criação das Jornadas Estudantis de Integração Sócio Cultural (JEISC), evento que 

mobilizou todas as escolas do município. Em 1983, havia assumido o cargo de vice-prefeito de Robson Marinho, 

posteriormente, prefeito com a renúncia de Robson Marinho em 1986. Devido sua articulação política com 

parlamentares envolvidos nos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, como Robson Marinho, Joaquim 

Bevilacqua e Marcondes Pereira, influenciaram na elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Em nível local, elaborou um grande projeto na área social que deveria transformar o COSEMT numa fundação 

para atendimento de crianças e adolescentes. Falecido no dia 28 de outubro de 1986, por câncer, não chegou a 

conhecer a fundação que adotou seu nome, a Fundação Hélio Augusto de Souza (FUNDHAS) (MARMO, 2008; 

FUNDHAS, 2019).    
28 Antônio José Mendes de Faria (1955-), nasceu no município de Pedralva-MG, mas a família residia no bairro 

de Santana, em São José dos Campos. Em 1974, finalizou os estudos no Colégio João Cursino, onde começou a 

participar do Centro Acadêmico. Com a maioridade, começou a trabalhar na empresa Breda Turismo como 

vendedor de pacotes de viagem, cuja oportunidade lhe ofereceu a chance de estabelecer uma amizade com Robson 

Marinho e Hélio Augusto de Souza. Em 1977, tinha apenas 19 anos quando se filiou ao MDB, disputando no ano 

seguinte as eleições municipais, conseguindo se eleger 2º suplente do MDB. Formou-se advogado pela Faculdade 

de Direito do Vale do Paraíba, em 1979. O mandato como suplente deveria terminar em 1980, mas foi prorrogado 

para janeiro de 1983, devido a uma medida do governo para fazer coincidir as eleições. Neste período foi assessor 

de Robson Marinho na Assembleia Legislativa. Um ano antes assumiu a vaga do vereador José Luiz Carvalho de 

Almeida, então presidente da câmara, que se tornava prefeito com renúncia de Joaquim Bevilacqua e seu vice 

Francisco Ricci. Nas eleições de 1982 elegeu-se vereador pelo MDB, enquanto Robson Marinho e Hélio Augusto 

de Souza assumiram a prefeitura municipal. Ao conquistar a presidência da câmara, Antônio José foi surpreendido 

com a renúncia de Robson Marinho. Com o trágico falecimento do prefeito Hélio Augusto de Souza, 

automaticamente, o presidente da câmara, Antônio José, assumiu a prefeitura municipal, obviamente, sem plano 

de governo num cenário econômico marcado por uma inflação de 80% ao mês. A frente do executivo, suas 

principais obras foram na área da saúde, com a construção de novas Unidades Básicas de Saúde (UBS), o Hospital 

Sul, no Parque Industrial, e a reativação do centro cirúrgico do Pronto Socorro da Vila Industrial. A FUNDHAS 

foi criada em sua gestão, uma vez que a nova fundação elevou o número de crianças e adolescentes atendidas pelo 

antigo COSEMT, cerca de 1.600 para 3 mil. Não menos importante, a Guarda Civil Municipal foi criada com um 

contingente de 100 homens. Com o fim do mandato, filiou-se ao PDT, onde disputou uma vaga como deputado 
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José, o crescimento das favelas da cidade já ultrapassava a área urbanizada, atingindo a conta 

de 13 núcleos de favelas, com 884 casas e 3.110 moradores (ROSA FILHO, 2002; PAULA, 

2008). No mapa das favelas de 1986 (figura 41) se observa uma maior dispersão dos núcleos 

de favela com relação ao centro, se comparado ao mapa de 1977 (Figura 33), com distancias de 

até 10.500 m² do centro.  

 

Figura 41. Mapa das Favelas de São José dos Campos em 1986. 

 

Fonte: Construído a partir de Rosa Filho (2002) sob base do IBGE (2010) - Elaborado por Daniel José 

de Andrade. 

 

No campo do planejamento urbano, o prefeito Antônio José deu continuidade á política 

de desfavelamento, culminando com a inauguração do loteamento Campo dos Alemães. 

Ademais, em junho de 1987, uma proposta preliminar de zoneamento foi entregue ao prefeito 

Antônio José por um grupo técnico de servidores do Departamento de Planejamento, sob a 

direção da Arquiteta Juana Blanco Gomez29. Ora, a Lei de Zoneamento nº 2.263/80 tornou-se 

                                                 
estadual, nas eleições de 1990, sendo inapelavelmente derrotado. Diante desta frustração, não concorreu a mais 

nenhum cargo eletivo (PAULA, 2008).        
29 Juana Blanco Gomez (1952-2013), nascida na cidade Salamanca/Espanha, veio com a família ao Brasil ainda 

na infância. Desde jovem a arquiteta teve uma vida pública atuante. Na Prefeitura Municipal de São José dos 

Campos foi diretora do Departamento de Planejamento nas gestões Robson Marinho (1983-1986), Hélio Augusto 

de Souza (1986) e Antônio José (1986-1988). Tornou-se primeira-dama do município, quando seu esposo, o 

engenheiro Emanuel Fernandes, se elegeu prefeito municipal pelo PSDB, exercendo a chefia do executivo de 1997 

a 2004. Na administração Emanuel Fernandes, Juana Blanco Gomez obteve diversos cargos, passando pela 
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extremamente complexa e de difícil aplicação, devido à incorporação duma centena de 

modificações em sua estrutura original. A ideia inicial do grupo técnico era simplificar a Lei 

através da consolidação de todas as alterações realizadas na década de 1980. Uma Comissão de 

Zoneamento, outrora, instituída pelo Decreto nº 5.008/85, por Robson Marinho, passou a 

discutir o zoneamento em dezembro de 1987 (CHUSTER, 2010).  

No trabalho de Chuster (2010) percebe-se que a Comissão de Zoneamento possuiu um 

maior número de representantes, em comparação à lei anterior discutida apenas por quatro 

entidades: CETESB, ERPLAN, ACI, AEASJC e o poder público municipal. A comissão 

congregou estas entidades tradicionais do município e do estado que haviam participado na 

elaboração do zoneamento anterior, mas também entidades que até então não haviam 

participado diretamente do debate, como: o INPE, empresários de loteamentos, Associação de 

Construtoras do Vale do Paraíba (ACONVAP), Associação das Empresas Imobiliárias do Vale 

do Paraíba e Litoral Norte (ASSEIVAP), a câmara dos vereadores, representantes das regiões 

administrativas e a Sociedade dos Moradores do Jardim Apolo (SOCIMJA) (CHUSTER, 2010). 

Embora a Comissão de Zoneamento tivesse reunido um número maior de representantes 

da sociedade civil, na verdade os segmentos populares não estavam representados nas entidades 

escolhidas para compor a comissão. A nova lei de zoneamento restringiu a participação dos 

moradores dos bairros periféricos, limitando-se à inclusão de associações tradicionalmente 

vinculadas ao capital econômico, como o comércio, a indústria, a construção civil e o mercado 

imobiliário, acrescentadas à representatividade da pesquisa e ciência (INPE) e de moradores de 

uma área “nobre”, a Sociedade dos Moradores do Jardim Apolo.  

Como apontou Pastor (2018), apesar da ampliação da concepção de participação social 

estabelecida na Carta Magna, que proveu maior autonomia aos entes federados e instituiu a 

criação de mecanismos de participação direta e canais de controle social das políticas públicas, 

de fato, o direito à participação social inscrito na Constituição Federal de 1988 continuou sendo 

objeto de lutas protagonizadas pelos movimentos sociais nos anos subsequentes. Segundo 

Dombrowski (2018), mesmo com a inserção dos anseios dos movimentos populares na CF 

1988, a participação social passou a ocorrer, predominantemente, em nível burocrático, 

traduzindo-se em linhas gerais, em nível subordinado da estrutura política.  

                                                 
Secretaria de Educação, Secretaria de Transportes, Secretaria de Governo e Chefe de Gabinete. Em 2002, foi 

candidata a deputada estadual pelo PSDB, não eleita. Em 2008, Juana Blanco Gomez foi afastada do cargo de 

assessora do prefeito Eduardo Cury (PSDB) em função de um acidente vascular cerebral. Faleceu, em 2013 em 

virtude de um câncer no pulmão (G1..., 2013). 
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Além da participação restrita, a aprovação da lei de zoneamento foi adiada por decisão 

do prefeito Antônio José, devido à campanha eleitoral que se avizinhava em 1988. Pela segunda 

vez, Joaquim Bevilacqua foi eleito prefeito de São José dos Campos, desta vez pelo PTB. Eleito, 

Bevilacqua nomeou uma nova equipe para discutir o zoneamento. A Arquiteta Juana Blanco 

Gomez foi substituída da diretoria do Departamento de Planejamento pelo Arquiteto José Fábio 

de Moura, um dos servidores que mais havia se empenhado na elaboração do projeto da Área 

Recreacional do Banhado. Finalizada a análise da proposta anterior, o poder executivo 

encaminhou ao presidente da Câmara Municipal, o vereador Jairo Pintos (PTB), o projeto da 

lei de zoneamento em abril de 1989. As discussões na câmara sobre a lei de zoneamento foram 

dominadas pela base governista do prefeito, uma vez que a maioria das alterações encaminhadas 

por este grupo foi aprovada, baseada na verticalização e adensamento dos bairros de classe alta, 

enquanto as emendas enviadas pela oposição, que visavam ampliar a participação social das 

entidades de classe, foram rejeitadas. Em dezembro de 1989 a matéria foi aprovada na câmara 

dos vereadores, sendo sancionada pelo prefeito Joaquim Bevilacqua, no dia 25 de janeiro de 

1990 (CHUSTER, 2010; DOCUMENTÁRIO, 2008). 

Para Chuster (2010), apesar do projeto preliminar ter priorizado a simplificação do 

zoneamento, de fato a Lei de Zoneamento nº 3.721/90 não apenas consolidou as diversas 

alterações do zoneamento de 1980, como tornou mais complexa a estrutura do território 

municipal, dobrando as zonas de uso, que saltaram de 15 para 30 zonas de uso. Na visão do 

autor, a Lei de Zoneamento de 1990 tornou mais reticulado o território municipal, seguindo a 

forma de implementação do zoneamento funcionalista, tradicionalmente consolidado na cidade 

com a Lei de Zoneamento nº 1.606/71 e a Lei de Zoneamento nº 2.263/80, que carregou toda 

influência do zoneamento paulistano do pós-guerra. 

Na verdade, o aumento das zonas de uso se deve pela absorção de grande parte das ZE 

e demais zonas de uso, criadas pela Lei de Zoneamento de 1980. Com base no trabalho de 

Chuster (2010) serão enfatizadas as zonas de uso referentes ao nosso objeto de pesquisa. A 

princípio, os bairros-jardins e demais condomínios fechados construídos durante a vigência da 

Lei de Zoneamento nº 1.606/71 e a Lei de Zoneamento nº 2.263/80, foram protegidos do avanço 

da verticalização, permitindo-se apenas a implantação de uso residencial unifamiliar de baixa 

densidade. Assim, Jardim Esplanada I e II, Quinta das Flores, Condomínio Floresta, Jardim 

Aquárius, Jardim das Colinas, Jardim Alvorada, Chácaras de São José e Bosque Imperial foram 

classificados como ZR-1.  



 

 

291 

 

  
 

A ZR-2 compreendeu o Urbanova, bairro tradicional da classe média alta, com a 

permissão do uso residencial uni e multifamiliar, mas também inseriu bairros de classe média 

baixa, como: Bosque dos Eucaliptos, Altos de Santana, Jardim das Indústrias, Galo Branco e 

Campos de São José, segundo o autor, numa tentativa de levar às classes média e baixa a 

tranquilidade desfrutada pelas classes de alta renda (IDEM, IBID).  

De modo geral, ao compararmos a Lei de Zoneamento de 1990 com o Projeto do Anel 

Viário, percebemos que a verticalização do território municipal ocorreu prioritariamente em 

áreas afetadas, direta ou indiretamente pelo avanço das obras do anel viário. Chuster (2010) 

havia analisado as zonas de uso a serem verticalizadas, nas quais identificamos a predominância 

do setor sudoeste, onde a classe de alta renda avançava gradativamente desde o pós-guerra:  

a) ZR-5, destinada à implantação de uso residencial unifamiliar e multifamiliar, com 

abertura de uso institucional no Parque Residencial Aquárius;  

b) ZM-3, zona mista três, com alto coeficiente de aproveitamento destinado a 

implantação dos usos institucional, serviços, comercial e residencial ao longo da Avenida 

Teotônio Vilela (ex-Avenida Presidente Médici, ou, Avenida Fundo do Vale);  

c) ZM-4, com alto coeficiente de aproveitamento, predominantemente destinado ao uso 

residencial, permitindo o uso comercial e serviços ao longo do Córrego Vidoca e Avenida Jorge 

Zarur (ex-Marginal do Vidoca); 

 d) ZM-6, com alto coeficiente de aproveitamento, destinada predominantemente ao uso 

residencial multifamiliar, com exceção para os usos comercial, serviços e institucional, no 

Jardim São Dimas;  

e) ZM-8, com alta densidade, destinada predominantemente a implantação dos usos 

comercial e serviços, admitidos os usos residencial e institucional no Parque Residencial 

Aquárius. 

Com exceção da ZM-6, correspondente ao Jardim São Dimas, que outrora fazia parte 

do conjunto de sanatórios, a verticalização seguiu no sentido dos fundos de vale, acompanhando 

o avanço gradativo das classes de alta renda na direção sudoeste. Através da ZM-3 e ZM-5, a 

municipalidade consolidou a verticalização ao longo das avenidas de fundo de vale, mais 

especificamente, Avenida Teotônio Vilela e Avenida Jorge Zarur, permitindo o uso residencial, 

comercial, serviços e institucional com alto coeficiente de aproveitamento. As marginais e o 

zoneamento abriram o caminho para a transposição do Córrego Vidoca, primeiramente, pelo 

Parque Residencial Aquárius (ZR-5 e ZM-8), através da construção de uma Interseção da 

Marginal do Vidoca com a Avenida São João (Figura 31); e segundo, no Urbanova, através 
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duma rotatória na altura da Marginal do Banhado (Figura 31). O uso residencial predominou 

no Urbanova, enquanto no Parque Residencial Aquárius predominou o uso misto, com alto 

coeficiente de aproveitamento. 

Mais ou menos trinta anos após a realização dos primeiros trabalhos do CEPEU e, 

posteriormente do Escritório Jorge Wilheim na elaboração dos primeiros planos diretores, a 

inspiração do modelo rings, oriundo da tradição do planejamento europeu e do planejamento 

paulistano, que enriqueceu o Projeto do Anel Viário, atingiu o clímax no início da década de 

1990, com a consolidação dos investimentos imobiliários ao longo do complexo de avenidas 

do anel viário, até então em fase de construção da 2ª etapa. Ora, para conduzir este processo de 

adensamento ao longo das avenidas de fundo de vale, Bevilacqua esclareceu que foi preciso 

retomar as obras do anel viário para a qual já dispunha dos recursos necessários, oriundos do 

antigo Projeto CURA, do Governo Federal (ALMEIDA, 2008).  

Como apontou Villaça (2001), ao contrário do que aconteceu nas cidades norte-

americanas, entre 1930 a 1950, onde as classes de alta renda distribuíram-se ao longo dos eixos 

rodoviários, no Brasil, a segregação socioespacial esteve intimamente vinculada aos interesses 

das classes de alta renda pelas posições centrais e vias intraurbanas. Essencialmente, as classes 

de alta renda possuem um grande poder de pressão sobre o Estado, cuja ação se expressa no 

direcionamento de melhorias viárias na direção dos bairros habitados por estas classes. 

Ora, em São José dos Campos o zoneamento de 1990 foi aprovado em conjunto com o 

reinício das obras da 2ª fase do Projeto do Anel Viário, evidentemente acompanhando a 

tendência do direcionamento da classe de alta renda na direção sudoeste. Para Villaça (2001) 

são os investimentos viários, os edifícios, os escritórios e lojas que crescem na direção dos 

bairros residenciais de alta renda, e não o contrário. Para o autor:  

 

[...] no Brasil, as melhorias viárias surgiram depois de despertado o interesse 

imobiliário das camadas de mais alta renda por determinada região e direção de 

crescimento da metrópole. O sistema viário urbano que atende a essa região e direção 

começa a passar por sucessivas melhorias que se articulam, em bola de neve, com a 

concentração de tais camadas (VILLAÇA, 2001, p. 318).  

 

Assim como ocorreu nas metrópoles brasileiras analisadas por Villaça (2001), Costa e 

Maria (2008) nos lembram como ocorreu o crescimento urbano de São José dos Campos, cuja 

mancha urbana passa de apenas 2,8 Km² em 1953, para ocupar 55,6 Km² em 1997, um 

crescimento exponencial de 1.800%, sendo que o período de maior crescimento ocorreu entre 

1973 a 1985, quando a cidade se consolidou como Polo Tecnológico. Nas últimas três décadas 

do século XX, segundo Reschilian (2010), as regiões sul e leste tornaram-se áreas prioritárias 
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de destino da estratégia de desfavelamento do município, política habitacional limitada ao 

deslocamento dos moradores de favela, associada à construção de casas. 

Em contraponto, à medida que as classes de alta renda, segundo Villaça (2001), 

controlam a produção do espaço intraurbano, elas atraem os equipamentos urbanos centrais e 

não centrais em sua direção. Conforme as classes de alta renda concentram serviços e 

infraestrutura na direção de seus bairros em movimento de bola de neve, torna-se cada vez mais 

difícil abandonar a direção de crescimento. Em função do domínio espacial das classes de alta 

renda, as classes populares, sem acesso à infraestrutura moderna e serviços especializados, 

produzem seus próprios subcentros em áreas estratégicas, visando atender as regiões populares.  

Esse sistema de localização analisado por Vilaça (2001, p. 313) que relativiza o que é 

“perto” e o que é “longe”, é claramente observado no espraiamento da mancha urbana da 

cidade: quanto mais a infraestrutura viária, os serviços, o comércio e as instituições se 

deslocaram para “perto” do Urbanova, mais “longe” ficaram do Campo dos Alemães, da Vila 

Industrial e do Alto da Ponte. 

Apesar do advento do neoliberalismo no plano internacional, ainda imperava na gestão 

Bevilacqua uma definição holística de uso e ocupação do solo, centralizada na racionalidade da 

administração municipal. Em Maricato (2000) observamos a história do planejamento urbano 

no Brasil, cuja matriz modernista/funcionalista se converteu num importante instrumento de 

dominação ideológica, ocultando a cidade real para a formação de um mercado imobiliário 

altamente especulativo. A “cidade ilegal”, materializada na gigantesca ocupação ilegal do solo 

urbano, tem sido ignorada na representação da “cidade oficial”, criada pelos órgãos municipais 

de aprovação de projetos e escritórios urbanistas dos governos municipais. 

Nessas cidades partidas, o tempo de deslocamento constitui o recurso fundamental de 

disputa das classes sociais pelas vantagens e desvantagens do espaço urbano. As melhorias 

viárias realizadas na direção dos bairros de alta renda não têm apenas a função de valorizar o 

setor da cidade ocupado por estas classes, mas converte-se numa forma de dominação através 

da otimização dos gastos de tempo dispendido nos deslocamentos. Em linhas gerais, diversas 

localizações tornam-se mais acessíveis às classes dominantes, principalmente, o centro urbano, 

enquanto as classes populares têm sua acessibilidade limitada com o aumento do tempo de 

deslocamento (VILLAÇA, 2001). 

Sem dúvida, deve-se reconhecer os méritos do Projeto Anel Viário, em virtude da 

interligação das regiões da cidade. Todavia, o Projeto do Anel Viário cumpre uma função 

importante para o domínio das classes de alta renda na disputa pelas vantagens e desvantagens 
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do espaço urbano. O sistema de avenidas do anel viário foi pensado no sentido dos fundos de 

vale, obedecendo a tendência do deslocamento das classes de alta renda para o setor sudoeste. 

Somadas à industrialização, as avenidas de fundo de vale contribuíram para a consolidação 

duma cidade partida, com uma região sudoeste desenvolvida e equipada com uma rede de 

serviços especializados e sistema viário moderno, e as regiões periféricas carentes de 

infraestrutura e serviços cada vez mais distantes da periferia.  

Originalmente, o Projeto do Anel Viário idealizado pelo prefeito-engenheiro Ednardo 

de Paula Santos teve como princípio interligar as vias regionais com as vias municipais. Embora 

as vias regionais, segundo Villaça (2001) possuam um caráter diferenciado das vias 

intraurbanas, cujo surgimento ocorre a partir de uma demanda extra-urbana, referente à posição 

da região em relação à cidade, as vias regionais possuem uma função importante para a 

estruturação do espaço intraurbano. Com a expansão da mancha urbana, a cidade se conecta 

aos trechos urbanos das vias regionais. Assim, o transporte intraurbano surge como um sub-

produto das vias regionais.  

 

3.8.8 O anel viário se expande pela várzea do Rio Paraíba do Sul: Nova Interligação SP-

50/SP-99 

 

A partir do pós-guerra, o trecho da Rodovia Presidente Dutra de São José dos Campos 

passou a cumprir uma função importante no deslocamento do transporte intraurbano. Por este 

motivo, o desafogamento do tráfego da Via Dutra foi a justificativa principal das propostas de 

melhorias do sistema viário, inscritas nos primeiros planos diretores e no Projeto do Anel 

Viário. Na documentação analisada, percebe-se que a demanda por melhorias no sistema viário 

surgiu, essencialmente, de uma demanda intraurbana.  De fato, Villaça (2001) defendeu que a 

mediação entre o global, o nacional e o regional, passa fundamentalmente, pelos traços da 

estrutura do espaço intraurbano, que se manifesta por meio da segregação, fruto dos conflitos 

de classe e da dominação política e econômica que permeiam o espaço intraurbano. 

Assim, a proposta de interligação do sistema viário municipal e regional de São José 

dos Campos surgiu como demanda intraurbana, manifestada embrionariamente no pós-guerra, 

com o Plano CEPEU, atualizada a cada nova proposta encaminhada pela municipalidade nos 

anos subsequentes. Seguindo essa dinâmica, no ano de 1989, a gestão Bevilacqua realizou um 

estudo sobre uma Nova Interligação entre a Rodovia Monteiro Lobato (SP-50), que conecta a 

cidade a Campos do Jordão, e a Rodovia dos Tamoios (SP-99), que liga a cidade à 
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Caraguatatuba e ao Litoral Norte. Em resumo, a nova proposta viária objetivava interligar as 

rodovias estaduais através do anel viário, bem como a Rodovia Presidente Dutra (BR-116), 

“resultando assim um Sistema Rodoviário operacionalmente harmônico e integrado” (SÃO 

JOSÉ DOS CAMPOS, 1989a, p. 2). 

No Plano CEPEU uma proposta semelhante havia sido defendida pelos técnicos através 

duma nova via a ser construída na área do Banhado (figura 12), conectando ao norte, a Rodovia 

Monteiro Lobato (SP-50) com a Rodovia Dom Pedro I (SP-65) e ao sul, transpondo o Rio 

Paraíba em direção ao anel viário, a Rodovia Presidente Dutra (BR-116) e a Rodovia dos 

Tamoios (SP-99). Décadas mais tarde, a proposta da gestão Bevilacqua seguiu a mesma 

filosofia, excluindo somente a conexão entre a SP-50 com a SP-65, esta última que liga o Vale 

do Paraíba à Região Metropolitana de Campinas (Figura 42). 
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Figura 42. Nova Interligação SP-50/SP-99. 

 

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1989a). 

 

O referido croqui baseado numa imagem aerofotogramétrica, detalhou os traçados com 

lápis, destacando: a antiga interligação das rodovias SP-50 e SP-99 até 1989, cujo traçado 

atravessava o centro principal, seguindo pela Avenida Nelson D’Ávila em direção ao Trevo do 
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CTA, com acesso à Via Dutra e ao Litoral Norte,  e a nova interligação proposta, atravessando 

a várzea do Banhado, relativamente longe do centro principal, conectando-se à Avenida Jorge 

Zarur em direção ao Litoral Norte.    

Não se tratava de um estudo de engenharia, mas de um conjunto de intenções, agrupadas 

num projeto preliminar. As mensagens do estudo da Nova Interligação SP-50/SP-99.   

As justificativas para a construção da nova via fundamentavam-se na constatação da 

saturação do tráfico veicular e da resultante necessidade de aumentar a fluidez da região central 

e do entorno do CTA, expandindo as vias colaterais, o que repercutiria na maior fluidez do 

tráfico regional (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1989a). Segundo o documento, A área central 

de São José dos Campos já atingiu seu ponto de saturação de tráfego o que, aliás, torna 

imperiosa a implantação do Anel Viário do Município” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1989a, p. 

6 – grifo original). 

Com base no argumento da saturação do fluxo de tráfego na área central, o documento 

aponta a necessidade da nova interligação como única alternativa para solucionar os problemas 

de tráfego - um fato consumado: “Desse modo, resta como única solução viável a implantação 

de uma nova via que interligue as rodovias SP-50 e SP-99 entre si e com a BR-116, 

contornando a área urbanizada do Município” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1989a, p. 6 – 

grifo original). 

A expansão do anel viário foi pautada nas noções de “funcionalidade” e 

“economicidade”, através da “integração operacional com a Via Dutra e com o Anel Viário 

Municipal” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1989a, p. 10). Para tanto, a interligação física entre 

as rodovias estaduais, a rodovia federal e o anel viário municipal, ocorreria nos três níveis da 

Federação através da cooperação do DNER, DER-SP e a Municipalidade (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 1989a). Caberia a cada um dos órgãos a responsabilidade financeira por um trecho 

da obra, sendo as atribuições divididas entre: DNER (41%), DER-SP (12%) e PMSJC (47%) 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1989a). Caberia à municipalidade finalizar o Projeto do Anel 

Viário, até então, paralisado na 2ª fase, correspondente às marginais do Vidoca.  

A municipalidade inseriu o projeto de interligação da SP-50/SP-99 junto ao Projeto do 

Anel Viário. Deste modo, a municipalidade incluiu duas propostas de expansão do anel viário 

– a expansão para o sul, através das marginais do Vidoca (em andamento) - e a expansão para 

oeste e norte, através da Interligação SP-50/SP-99 (projeto). 

Caso este ambicioso projeto da gestão Bevilacqua tivesse sucesso, a APA do Banhado 

seria recortada por duas grandes vias intraurbanas: a Marginal do Banhado e a Nova 
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Interligação SP-50/SP-99. A APA, neste momento, era institucionalmente frágil: a Lei de 

Zoneamento nº 3.721/90 revogou a Lei Municipal nº 2.792/84, que criou a APA Municipal do 

Banhado (FANTIN, 2005). Apesar do avanço na criação da APA Municipal do Banhado, 

nenhuma demarcação de zona de vida silvestre ou zoneamento ecológico havia sido realizada 

pela municipalidade.  

 

3.3.9 Flexibilização do zoneamento ou escamoteamento da legislação ambiental? As 

proposições do movimento ambientalista pela preservação do Banhado  

   

Há coesão entre os projetos viários propostos, e a decisão da gestão Bevilacqua de 

suspender a APA do Banhado. Se por um lado a Lei de Zoneamento nº 3.721/90 atribuiu 

proteção à várzea do Rio Paraíba, por outro, desdobrou o Banhado em cinco zonas de uso, 

permitindo usos urbanos (Quadro 13).  

 

Quadro 13. Classificação das zonas de uso da Área de Proteção Ambiental do Banhado definidas na Lei 

de Zoneamento de 1990. 

APA I Zona de uso residencial unifamiliar, de baixa densidade, com exceção para 

implantação de clubes esportivos e uso institucional.  

APA II Mesmas características da APA I, com uso residencial unifamiliar, com exceção dos 

clubes.  

APA III Zona de uso destinada a atividades agrícolas e complementares.   

APA IV Zona de uso para atividades esportivas, recreação e educação. 

APA V Zona de uso para implantação de serviços de hospedagem e turismo 

Fonte: CHUSTER (2010); FANTIN (2005). 
 

Como analisou Fantin (2005), a APA I aparecia em três setores da várzea do Rio 

Paraíba: entre o setor sudoeste da várzea e o condomínio Esplanada do Sol, bem como nas duas 

extremidades do antigo Jockey Clube, fato que viabilizou a instalação do Clube Termas do 

Vale, na década de 1990.  

A APA III tinha como função proteger os terrenos de formação hidromórfica ou de 

aluvião dispostos na borda da Concha do Banhado e na região do bairro Limoeiro, destinando-

as ao uso agrícola. Em virtude das propriedades dos solos, estas áreas não interessavam ao 

mercado imobiliário. Na borda da Concha do Banhado habitava a Comunidade do Banhado. O 

extremo oeste ainda não atraía o setor imobiliário, sendo posteriormente ocupado com a 

instalação da Universidade do Vale do Paraíba (IDEM, IBID).  



 

 

299 

 

  
 

Na APA IV estavam localizadas as áreas do Clube Santa Rita, pertencente à Associação 

Esportiva São José (AESJ), ao Clube da SABESP, bem como a área do antigo Jockey Clube. 

Com o novo zoneamento, estas áreas seriam passíveis de instalação de equipamentos de 

recreação, esportivos e educativos (IDEM, IBID).  

Finalmente, a APA V abrangia o setor sudoeste da várzea do Rio Paraíba. Em síntese, 

Fantin (2005) considerou que as zonas demarcadas como APA pela Lei de Zoneamento nº 

3.721/90 são, na verdade, paradoxos, pois numa unidade de conservação foram admitidos usos 

urbanos completamente insustentáveis, legitimando os interesses do mercado imobiliário e 

desviando a finalidade do instituto jurídico da APA.  

Não surpreende o fato da Lei de Zoneamento de 1990 beneficiar usos urbanos na APA 

como chácaras, clubes, atividades esportivas e de recreação, pois a primeira gestão Bevilacqua 

havia flexibilizado usos urbanos no Banhado, que culminaram com a aprovação do Residencial 

Esplanada do Sol. São perceptíveis as semelhanças com o projeto da Área Recreacional do 

Banhado, numa apropriação funcionalista da paisagem, voltada para o seu consumo visual.  

No cenário internacional, a perspectiva ambiental se transformava a partir de alertas da 

comunidade científica e de ambientalistas que divulgavam, em fóruns globais, evidências de 

que o nível de atividade econômica global excedia a capacidade de suporte da natureza. A 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente de 1983 e a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento de 1987, apresentaram ao mundo o conceito de Desenvolvimento 

Sustentável, no Relatório Brundtland (FANTIN, 2005). 

No Brasil, inúmeros movimentos ambientalistas surgiram no início da década de 1980, 

fato que demonstra a disseminação da temática ambiental para diversos atores e espaços da 

sociedade brasileira. Em princípio modestos, tais movimentos tiveram crescimento expressivo, 

com atores inseridos em universidades, nas ONGs, no terceiro setor e nos poderes públicos. 

Cada vez mais ambientalistas passaram a disputar cargos eletivos e ocupar espaços decisórios, 

cujo exemplo mais expressivo ocorreu na Assembleia Nacional Constituinte, com a formação 

da Frente Parlamentar Verde, que logrou transformar a Constituição de 1988 numa das mais 

modernas do mundo, em termos de proteção ambiental (JACOBI, 2003). De tal modo, a CF de 

1988 reforçou o compromisso assumido pelo Estado brasileiro, em tratados internacionais sobre 

o meio ambiente, dos quais o país é signatário, incluindo a proteção à biodiversidade e criação 

de um sistema de áreas protegidas (FANTIN, 2005).    

Em São José dos Campos, mais uma vez o Banhado tornava-se palco dos campos de 

disputa, em virtude de alterações da Lei de Zoneamento de 1990. Uma nova mudança política 
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ocorre no dia 1º de abril de 1990: Bevilacqua renunciou ao mandato de prefeito, desta vez para 

disputar vice-governo do Estado de São Paulo, na chapa encabeçada pelo empresário Silvio 

Santos. Para a surpresa da população, o vice-prefeito, Pedro Yves30, assumiu o poder executivo. 

Na gestão Yves, houve diversas alterações da Lei de Zoneamento nº 3.721/90, algumas 

beneficiando loteamentos ainda não aprovados, na região oeste da cidade, no bairro Urbanova 

(CHUSTER, 2010; VELOSO, 2008).  

A população, no entanto, agora se mobilizava. Ainda na vigência da Lei de Zoneamento 

3.721/90, a construção do edifício Pôr-do-Sol na região central (Rua Luiz Jacinto), em 1991, 

levou a uma reação de atores sociais engajados na causa ambientalista, no sentido de proteger 

a paisagem e não mais permitir a construção de edifícios na orla do Banhado. Na contramão 

das reivindicações, o vereador Macedo Bastos propôs a Lei Complementar 023/91, de 19 de 

abril de 1991, uma emenda: que regulamentava as condições em que a construção de edifícios 

seria permitida, o que confrontava a essência da lei, que proibia a “a construção de edificações 

na orla do Banhado” (CHUSTER, 2010, p. 158).  

O próprio engenheiro Vitor Chuster, na época servidor concursado da Prefeitura 

Municipal de São José dos Campos, havia participado deste movimento, junto com arquitetos, 

engenheiros, urbanistas, ambientalistas e políticos locais, de modo que um parecer foi enviado 

ao prefeito Pedro Yves, a pedido do Consultor Legislativo da municipalidade, no qual se 

apontava a impropriedade da Lei Complementar 023/91, que não condizia com a estrutura da 

Lei de Zoneamento 3.721/90. Ademais, o Projeto de Lei do vereador Macedo Bastos induzia a 

                                                 
30 Pedro Yves Simão (1938-2013) veio de uma família de imigrantes libaneses, cujos avós haviam se estabelecido 

na cidade paulista de Agudos, localizada no noroeste do estado. O pai de Pedro Yves, Sr. José Simão, era 

comerciante, dono de um armazém de secos e molhados. Sua mãe, D. Norma De Conti Simão, filha de imigrantes 

italianos, era professora de Agudos. Com a falência do armazém do pai, a família buscou se reestabelecer na cidade 

São José dos Campos. Graças à ajuda de seus conterrâneos libaneses, José Simão trabalhou no Bar Santa Helena. 

José Simão alugou uma casa no Bairro de Santana, de propriedade do imigrante libanês e vereador José Ferze Tau. 

Pedro Yves cursou o ginásio e o curso científico no Colégio Estadual João Cursino. No esporte, Pedro Yves se 

destacou como jogador de futebol e basquete, conquistando títulos para o Esporte Clube São José, a Associação 

Esportiva São José e o time de basquetebol do Tênis Clube. Foi convocado para a Seleção Brasileira de 

Basquetebol, no qual defendeu em diversos campeonatos disputados na Europa, Indonésia e América Latina. A 

experiência mais importante do período como jogador de basquete ocorreu na final do campeonato de Havana, 

entre Brasil e Cuba, disputado na capital cubana, em 1963, poucos anos após a revolução. Fidel Castro e Ernesto 

Che Guevara foram ao estádio assistir a partida, com a vitória da seleção brasileira. Ainda em 1963, foi campeão 

mundial de basquete universitário pela Seleção Universitária de Basquetebol, no torneio “Universíade”, em Porto 

Alegre/RS. Em 1965, formou-se cirurgião dentista, na primeira turma da Universidade Estadual Paulista, do 

campus de São José dos Campos, posteriormente, fundou a clínica Odontoclin. Entre as décadas de 1970 e 1980, 

dedicou-se ao São José Esporte Clube, sendo eleito diretor em diversos mandatos, cuja maior conquista foi o vice-

campeonato paulista, em 1989. Na política, conquistou a vice-prefeitura em 1988 pelo PTB. Em abril de 1990, 

com a renúncia de Bevilacqua, Pedro Yves exerceu a prefeitura entre 1990 a 1992. Nas eleições municipais de 

1996, Pedro Yves tentou se reeleger à prefeitura, pelo PMDB, sendo derrotado por Emanuel Fernandes do PSDB. 

Foi deputado federal pelo PMDB de 1996 a 1998, e deputado estadual pelo Partido Progressista Brasileiro (PPB) 

de 1999 a 2003. Faleceu em 2013, aos 75 anos, por complicações cardíacas (VELOSO, 2008; G1, 2013). 
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ocupação do talude do Banhado, uma vez que recomendava que as construções ocorressem em 

cota abaixo das vias públicas. No entanto, o movimento ambientalista apenas remediou a 

situação, propondo que as distorções do Projeto de Lei do vereador Macedo Bastos fossem 

corrigidas, via nova legislação, visando conciliar o direito dos proprietários de imóveis e a 

opinião pública. 

Para agravante, dois conjuntos residenciais de propriedade da Construtora Argon 

Comércio e Construções Ltda., foram aprovados pela municipalidade e construídos junto ao 

antigo ramal da RFFSA no ano de 1991 (CHUSTER, 2010). A construção dos dois edifícios 

em área protegida, provavelmente tenha acirrado os ânimos com o movimento ambientalista 

local. Em resposta, os vereadores de oposição e ambientalistas promoveram dois eventos na 

cidade sobre o Banhado, com a participação do renomado geógrafo Aziz Ab’Saber31.  

Há menos de uma década, o Professor Aziz Ab’Saber havia sido presidente do 

Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico 

do Estado de São Paulo), de 1982 a 1983, cuja medida mais importante foi o tombamento da 

Serra do Mar. À frente do Instituto de Estudos Avançados (IEA) da USP, Ab’Saber idealizou 

o Projeto Floram, uma iniciativa interdisciplinar e extensionista, que promoveu estudos 

importantes sobre a região Amazônica, o Sertão Nordestino, problemas urbano-ambientais das 

grandes cidades brasileiras e outros, que incluíam iniciativas ambiciosas como reflorestar 2,3% 

do território brasileiro. No geral, o Professor Aziz Ab’Saber tinha um perfil de pesquisador 

engajado nas lutas ambientais (DOURADO, 2012) e portanto, não surpreende o fato de Aziz 

Ab’Saber ter aceitado o convite de vereadores e ambientalistas de São José dos Campos sobre 

o Banhado.  

                                                 
31 Aziz Nacib Ab’Saber (1924-2012) nasceu na pequena cidade de São Luiz do Paraitinga-SP, cujo pai era libanês, 

e a mãe brasileira de origem portuguesa. Apesar da infância pobre, sempre foi incentivado aos estudos. Dedicou 

quase 70 anos de sua vida ao estudo da geografia, cujo primeiro passo foi dado quando ingressou no curso de 

geografia e história da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP. Manteve-se na 

geografia, na qual obteve a licenciatura em 1944. No ano de 1946 tornou-se especialista em geografia física. 

Trabalhando como jardineiro da USP, obteve o doutorado em 1956, até tornar-se livre-docente em 1965. 

Aposentou-se da USP no ano de 1982, tornando-se professor visitante do Instituto de Estudos Avançados (IEA) 

na Área de Ciências Ambientais (1988) e professor honorário do IEA, no qual atuou até a véspera de sua morte, 

em março de 2012. Ab’Saber foi autor de estudos fundamentais para a compreensão dos aspectos naturais do 

Brasil, sobretudo, em domínios morfoclimáticos e fitogeográficos, nas quais desenvolveu trabalhos sobre os 

sertões do Nordeste, a região Amazônica, superfícies aplainadas do Brasil, além duma centena de estudos de 

relevância internacional. Ocupou cargos importantes como diretor do Instituto de Geografia da USP (1969-1982), 

presidente do Condephaat – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do 

Estado de São Paulo (1982-1983) e presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) (1993-

1995). Recebeu o Prêmio Jabuti por três livros: Amazônia do Discurso à Práxis (1997), São Paulo – Ensaios e 

Entreveros (2005) e Ecossistemas do Brasil (2007) (DOURADO, 2012).    
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Embora saibamos as circunstâncias para a vinda de Aziz Ab’Saber ao município, não 

sabemos como ocorreu a mediação com os agentes responsáveis pela organização do evento. O 

geógrafo realizou duas palestras na cidade, uma na Câmara Municipal de São José dos Campos, 

em 1991, e outra, na Universidade do Vale do Paraíba, em 1995. 

Sem título definido, a palestra realizada na câmara dos vereadores parece ter sido 

organizada para fornecer um documento político, pois ao término da palestra, o mediador 

vereador Fernando Delgado, agradeceu em nome das entidades ambientais da cidade, dos 

vereadores e da comunidade de São José dos Campos, o Professor Aziz Ab’Saber pela presença, 

ressaltando que o depoimento seria remetido ao Curador do Meio Ambiente para propor uma 

ação judicial contra a Argon e a municipalidade pela construção dos dois edifícios na área do 

Banhado. Ademais, o vereador Fernando Delgado agradeceu o vereador Luiz Paulo Costa pela 

iniciativa, fato que sugere a mediação deste vereador com o Professor Aziz Ab’Saber, embora, 

não possamos confirmar. O próprio Aziz Ab’Saber fez uma declaração, onde autorizou a 

utilização de seu depoimento com força de documento (AB’SABER, 1991).  

A fonte da fundamentação técnica do depoimento do Professor Aziz Ab’Saber na 

câmara dos vereadores foi documentação disponível no INPE, obtida pelo satélite LANDSAT 

V32. Tendo tido acesso ao material, Ab’Saber criticou a postura dos gestores da época por não 

utilizarem a base de informações georeferenciadas disponíveis no INPE (IDEM, IBID).   

Com base nas imagens do LANDSAT V, o Professor Aziz Ab’Saber iniciou a palestra 

alertando para a situação de conurbarção das cidades do Vale do Paraíba, cuja industrialização 

se consolidou no Médio Vale. Nessa perspectiva, as prefeituras da região deveriam adotar 

medidas de preservação dos espaços vazios entre as cidades, visando limitar a conurbação das 

cidades do Médio Vale, bem como garantir uma condição climática favorável com a 

preservação destes espaços. A partir deste ponto o Banhado de São José dos Campos foi 

inserido como espaço vazio urbano importante para a manutenção do microclima local. Assim, 

destacamos os trechos mais significativos, relacionados ao Banhado (IDEM, IBID):  

[...] os ventos úmidos que vem do Atlântico passam por dentro das cidades e vão para 

a Mantiqueira, quase sempre em direção ao norte – noroeste, e nesse sentido à cidade, 

crescendo muito nas direções dos banhados, vai perder um dos vazios que mais tem 

pra ser preservado para todo o sempre. Então são duas coisas que a cidade precisa se 

preocupar nesse nível: com o bosque entre São José e Jacareí e entre São José e 

Caçapava, e ao mesmo tempo mais para o norte, com o Banhado (AB’SABER, 1991, 

p. 2). 

                                                 
32 Na década de 1960, a Agência Espacial Norte-Americana deu início ao desenvolvimento do projeto 

LANDSAT, com o objetivo de observar os recursos naturais da Terra. O projeto LANDSAT foi gerenciado pela 

National Aeronautics and Space Administration (NASA) e pela U.S. Geological Survey (USGS), cuja missão 

lançou oito satélites ao espaço, sendo que o LANDSAT V entrou em órbita no ano de 1984. O satélite LANDSAT 

V manteve-se ativo até novembro de 2011, atingindo a marca de 28 anos em operação (CNPM... 2013).  
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A partir deste ponto, o Professor Aziz Ab’Saber teceu diversas análises sobre os 

aspectos geomorfológicos do relevo de São José dos Campos, com destaque para a área do 

Banhado (IDEM, IBID). No mesmo ano, Ab’Saber realizou outra palestra, desta vez na Univap, 

intitulada: “Estratégias para a proteção da orla das escarpas, banhados e paisagismo das 

avenidas de fundo de vale em São José dos Campos”. Nesta palestra, Ab’Saber efetuou uma 

análise histórica e geomorfológica do Banhado, conceituado como “um anfiteatro natural 

chamado Banhado nos “campos de São José” (AB’SABER, 1995, p. 1). Como diz o título da 

segunda palestra, Ab’Saber tratou das estratégias para proteção de escarpas e banhados, com 

destaque para a Concha do Banhado, cuja representação marítima foi captada pelo renomado 

geógrafo: 

[...] o recorte do tabuleiro ao longo do eixo do vale é a própria memória de um 

anfiteatro de escavação meândrica, a velha escarpa comporta-se como a fachada de 

uma costeira seca: o banhado evocando a ideia de uma enseada ou rasa baía, assoreada 

e dominada pelo verde (AB’SABER, 1995, p. 1). 

 

A representação do Banhado como anfiteatro é uma concepção geológica. A mesma 

menção foi apresentada pelo Escritório Jorge Wilheim, que propunha implantar um parque 

temático para proteger o traçado em anfiteatro (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1973d). 

Comumente, segundo Morelli e Santos (1996), o formato semicircular da Concha do Banhado 

tem sido objeto de projeções que o representam como um mega anfiteatro greco-romano. 

Anualmente, a metáfora do anfiteatro greco-romano era valorizada com o show de acrobacias 

e demonstração de aviões, durante as festividades do aniversário da cidade. Comumente, o 

popular evento conhecido como Aerofest, utilizava a várzea do Banhado como palco aéreo, 

enquanto a população se acomodava na encosta e na Avenida boulevard, numa espécie de 

anfiteatro não construído. A utilização da várzea como local de ação das aeronaves, associava 

o Banhado ao perfil aeronáutico da cidade, caracterizada como berço da aviação brasileira – a 

cidade do avião.  

No aniversário de bicentenário da cidade, em 1967, um show de aeronaves cruzou o céu 

do Banhado (Figura 43). A população disposta na encosta do Banhado, ilustra a imagem de 

anfiteatro. Esta comemoração tradicional de expressiva força simbólica repetia-se anualmente, 

combinando os dois símbolos da cidade, o Banhado e o avião.  
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Figura 43. Show de aeronaves no Banhado, 27 de julho de 1967. 

 
Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1967). 

 

No ano de 1993, a Aerofest atingiu sua maior marca registrada, com público de 100 mil 

pessoas que se acomodaram no platô do Banhado e nas ruas do centro da cidade para assistir 

ao espetáculo aéreo (MORELLI; SANTOS, 1996). Não surpreende o fato do Professor Aziz 

Ab’Saber, um especialista na leitura das paisagens, ter captado a representação do Banhado 

como anfiteatro natural. No entanto, ele o faz para ressaltar a importância pela preservação do 

Banhado, como paisagem singular da região. Logo mais, o Aziz Ab’Saber denunciou o processo 

de urbanização de escarpas e banhados, que se efetivava na cidade (IDEM, IBID):  

 

Por oposição à forte vocação do tabuleiro para efeitos de urbanização, a escarpa do 

bordo do platô e o grande banhado não possuem aptidões para a produção de espaços 

urbanos. A não ser na cabeça dos especuladores de todas as categorias. Fato que foi 

razoavelmente respeitado até há poucos anos. No momento atual, em que todos os 

tipos de espaços foram transformados e antevistos como uma simples “mercadoria”, 

financeiramente especulável, tem ocorrido um assédio sistemático pelos terrenos 

escarpados e por setores dos banhados contíguos à área mais urbanizada, de uma 

cidade que se transformou em uma legítima e dinâmica capital regional (AB’SABER, 

1995, p. 1). 

 

Diante do avanço da urbanização das escarpas, Ab’Saber alude aos legisladores para 

que adotem como estratégia a criação de um “sistema de espaços públicos abertos, paisagística 
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e funcionalmente planejados para servir ao lazer da população urbana, sem perigo de invasões 

espúrias da parte de quem quer que seja” (AB’SABER, 1995, p. 1).  

Em resumo, as palestras do Professor Aziz Ab’Saber forneceram subsídios ao 

movimento ambientalista local, permitindo-o ampliar os conhecimentos acerca da formação 

geológica e geomorfológica do Banhado, bem como transformou-se em instrumento jurídico 

necessário para compor uma ação judicial contra a construção dos edifícios da Argon na área 

do Banhado.  

De fato, foram estabelecidas trocas materiais e simbólicas entre os grupos e agentes, a 

partir da visão de Bourdieu (2007) sobre o capital social, enquanto efeito multiplicador, ou seja, 

o capital social de um agente ou de um grupo jamais será independente dos diferentes tipos de 

propriedades, como o capital econômico e cultural, pois o capital social existe graças às trocas 

que instituem o Inter reconhecimento. O capital social exerce um efeito multiplicador sobre os 

demais tipos de capital.  

De fato, o capital científico do Professor Aziz Ab’Saber exerceu um efeito multiplicador 

sobre o conjunto de diferentes propriedades que o grupo ambientalista podia movimentar. 

Evidentemente, as palestras do Professor Aziz Ab’Saber criaram um fato político, aumentando 

a pressão sobre a gestão Yves pela preservação do Banhado. Segundo Chuster (2010), isto levou 

a uma reação do prefeito-esportista que autorizou a criação de um grupo de trabalho, composto 

por representantes do poder público e da sociedade civil, com a missão de discutir a implantação 

de um Parque Ecológico no Banhado.  

 

3.3.10 DISNEY WORLD TROPICAL OU PARQUE ECOLÓGICO? Uma experiência democrática no 

âmbito do Planejamento Neoliberal 

 

Para compreender o contexto em que a proposta do parque ecológico do Banhado foi 

inserida, é preciso retroceder no tempo. Nas Décadas de Crise, segundo Hobsbawm (1995), as 

medidas keynesianas da Era de Ouro não mais surtiam efeito diante da instabilidade econômica 

mundial. De fato, a Crise do Petróleo, de 1973, significou a início da corrosão do modelo 

econômico keynesiano e do modelo político de Estado Nacional, abrindo caminho para o 

avanço das teorias neoliberais, defendidas desde o pós-guerra por militantes do ultraliberalismo 

econômico, como Friedrich von Hayek e Milton Friedman.  

Na América Latina, o Chile tornou-se o primeiro país a adotar o modelo neoliberal, com 

a derrubada do governo socialista de Salvador Allende, em 1973. O modelo neoliberal chileno 
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era legitimado pela Ditadura de Pinochet, assessorada pelos Estados Unidos. Na década de 

1980, o modelo neoliberal veio a dominar as políticas de grande parte dos países do bloco 

capitalista, embora os métodos keynesianos nunca tivessem sido completamente excluídos. 

Apesar do profundo comprometimento com o laissez-faire, a Grã-Bretanha, de Margaret 

Thatcher, e os EUA, de Ronald Reagan, adotaram medidas keynesianas para sair da depressão 

1979-82. No período 1989-1991, com a queda do muro de Berlim e a dissolução da União 

Soviética, o modelo neoliberal avançou rapidamente. 

No Terceiro Mundo, neste período quase todos os países haviam aumentado sua dívida 

externa, desde 1970. Em 1980, as dívidas eram tão grandes quando o PIB de diversos países 

africanos, enquanto na África Subsaariana a dívida ultrapassava a produção destes países. O sul 

asiático, Oriente Médio, América Latina e Caribe suportavam o custo pesado de dívidas 

imensas, que nunca poderiam ser totalmente quitadas, com juros em média de 9,6%. Em 1990, 

Brasil, Argentina e México eram os campeões da dívida externa, com saldos devedores de 60 

bilhões a 110 bilhões de dólares (HOBSBAWM, 1995).  

No Brasil, diante de um cenário econômico trágico, cuja inflação legada pelo Governo 

Sarney (1985-1989) atingiu o índice de 1764%, o governo Collor (1990-1992) obteve 

legitimidade para instaurar uma reforma administrativa, na verdade, tratava-se do início do 

processo de desmantelamento do Estado, baseada na demissão e aposentadoria compulsória de 

funcionários públicos. A redução do Estado e privatização de empresas estatais mascaravam 

problemas estruturais, como o desemprego e a perda da soberania nacional, com a abertura do 

mercado interno aos capitais estrangeiros (SODRÉ, 1997). 

De certa forma, as medidas neoliberais de austeridade do governo Collor se chocavam 

com os preceitos progressistas da Constituição de 1988, que havia ampliado uma série de 

direitos sociais, incluindo saúde, educação, previdência social, transporte, auxílio-maternidade, 

infância, meio ambiente, e outros. Diante da imposição de medidas neoliberais, os direitos 

sociais continuaram sendo objeto de lutas protagonizadas pelos movimentos sociais, de modo 

que a instauração de mecanismos de participação direta e de canais institucionais de 

participação e controle social das políticas públicas, previstos na CF 1988, permitiram a 

inserção de militantes no espaço institucional (PASTOR, 2018).  

Em virtude do caráter participativo, o grupo de trabalho do parque ecológico do 

Banhado pode ser tomado como fruto das experiências democráticas da Constituição de 1988. 

Embora não se saiba se os membros do grupo de trabalho foram eleitos ou nomeados, com 

segurança trata-se de atores em posições-chave nas instituições que representavam. 
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De acordo com a documentação, o Grupo de Trabalho de Preservação do Banhado 

(GTB), realizou ao todo 40 reuniões, entre outubro de 1991 a setembro de 1992. Composto por 

23 membros, o grupo era presidido por Mário Leme Galvão33, representante da Empresa 

Brasileira de Aeronáutica (EMBRAER). Os membros representavam a indústria da aviação 

(Embraer); a imprensa, o setor comerciário e industrial (empresas multinacionais, como a 

Kodak, Monsanto, General Motors, e nacionais, como a Petrobrás, sindicatos e entidades 

associativas), segmentos sociais como advogados, artistas, arquitetos e a comunidade jovem; o 

legislativo e órgãos da municipalidade (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio 

Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural do Município, Fundação Cultural Cassiano Ricardo 

e Procuradoria do Patrimônio Imobiliário). Participava ainda o setor imobiliário, e o ex-prefeito 

Ednardo de Paula Santos34.  

Em comparação aos projetos anteriores, oriundos do planejamento desenvolvimentista-

militar, elaborados por escritórios de planejamento, e sem a participação popular, o GTB tinha 

um caráter aparentemente progressista, voltado para a discussão dos aspectos ambientais de 

uma paisagem singular, que se pretendia transformar em parque ecológico. Embora fortemente 

marcada participação de setores que tradicionalmente participavam das discussões sobre as leis 

                                                 
33 Mario Leme Galvão (1944-2008), nascido na cidade de Botucatu-SP, formou-se em Direito pela Universidade 

de Taubaté (UNITAU), em 1968. No entanto, Mário Galvão construiu sua carreira como jornalista e profissional 

de Relações Públicas, inicialmente, na Rádio Clube de Guaratinguetá e demais emissoras católicas da Fundação 

Nossa Senhora Aparecida. Em 1970, veio para São José dos Campos trabalhar no CTA, como editor e diretor da 

revista técnica do ITA Engenharia, editada pela Associação de Ex-Alunos do ITA. Em 1973, ingressou na 

Embraer, tornando-se redator, assessor de imprensa e assessor de comunicação social da presidência, trabalhando 

na empresa por 23 anos. Em 1995, mudou-se para Brasília-DF, onde se tornou assessor de comunicação social da 

INFRAERO – Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. Ainda na capital da república, foi editor 

especial de jornalismo da Consultoria Polimídia. Voltou para São José dos Campos para assumir a função de 

assessor de comunicação da direção do INPE, em 1998. No ano de 1999 tornou-se assessor de relações públicas 

da Viação Aérea São Paulo (VASP). Faleceu aos 64 anos, vítima de infarto (BARROS, 2008; GALVÃO, 2008).   

34 Grupo de Trabalho de Preservação do Banhado (GTB): 1) Presidente: Mário Leme Galvão (EMBRAER); 2) 

José Cristóvão Ribeiro Cursino (JAC Editora Ltda. / ACI – Associação Comercial Industrial de São José dos 

Campos); 3) Flávio Renato Rodrigues de Moura (Sindicato do Comércio Varejista de São José dos Campos); Nelly 

Veneziani Eras Lopes (OAB – Ordem dos Advogados do Brasil); 5) Antonio Gomes de Oliveira Filho (SEBRAE-

SP – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo); 6) Edmundo Carlos de 

Andrade (Sindicato dos Engenheiros de São José dos Campos); 7) Tarcísio José de Souza e Silva (Monsanto do 

Brasil Ltda.); 8) Mário Sérgio Pulice (Artista Plástico); 9) Aimberê Carvalho (Kodak Brasileira Comércio e 

Indústria Ltda.) 10) Vereador Carlos Alberto Macedo Bastos (Câmara Municipal de São José dos Campos); 11) 

Vereador Antonio Florestan da Silva (Câmara Municipal de São José dos Campos); 12) José Armando Sartori 

Brandão (PETROBRÁS); 13) Clóvis Arantes Salviano (Presidente do Comphac – Conselho Municipal de 

Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural do Município de São José dos Campos); 

14) Maria de Fátima Ramia Manfredini (Fundação Cultural Cassiano Ricardo; 15) Vera Elizabeth de Assis 

(Procuradora do Patrimônio Imobiliário da Prefeitura Municipal de São José dos Campos); 16) Luiz César Thomas 

Fanfa (General Motors do Brasil Ltda.); 17) José Cividanes (Johnson & Johnson S/A.); 18) Adhemar Prisco da 

Cunha Neto (Representante da Comunidade Jovem); 19) Ednardo José de Paula Santos (Ex-prefeito de São José 

dos Campos); 20) Elizabeth Alves O. Rodrigues (ACONVAP - Associação das Construtoras do Vale do Paraíba); 

21) José Cavalcanti Machado (Rhodia S/A.); 22) Valter Correa de Melo (Instituto de Arquitetos do Brasil-Núcleo 

Vale do Paraíba); 23) Irene Marttinem (Prefeitura Municipal de São José dos Campos) (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 1991a; 1991e).   
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de zoneamento, como a construção civil, o comércio e a indústria, novos representantes de 

instituições da sociedade civil e do poder público, que não haviam sido inseridos nas discussões 

anteriores sobre as leis de zoneamento, passam a participar do processo, como o Comphac, a 

FCCR, o IAB, a OAB, e outros.  A Comunidade do Banhado, no entanto, permaneceu alienada 

das discussões, sem representante no grupo.  

Em 8 de outubro de 1991, o presidente Mário Galvão presidiu a primeira reunião do 

grupo. Ressaltou os objetivos do prefeito Pedro Yves na criação do GT do Banhado, que 

esperava como produto que se apresentasse à municipalidade o projeto de um parque ecológico 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1991a).  

Em 40 reuniões realizadas, o grupo gerou três propostas técnicas. Logo na primeira 

reunião, o vereador Macedo Bastos, autor da Lei Complementar nº 023/91, que induziu a 

construção de edificações na orla do Banhado, ressaltou que o GTB deveria ter como foco o 

controle da “favelização da área” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1991a, p, 1). O pedido do 

vereador Macedo Bastos se insere como subcategoria: cidade sem favelas, que será repetido ao 

longo das atas de reuniões e documentos propostos. No Quadro 14 agrupamos as categorias 

identificadas na análise de conteúdo.  
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Quadro 14. Eco-Parque. 

Tema Categoria Subcategoria Unidade de Registro Unidade 

de Contexto 

Eco-

Parque 

O que é o Banhado 

no imaginário 

joseense? 

Coração verde Atividades educativas Disney 

World 

Tropical 

Cinturão verde  

Patrimônio 

paisagístico 

Atividades culturais 

Cartão postal Mirante 

Anfiteatro  

A cidade do interior 

que tem um mar 

Lago 

Agrovila Atividades 

hortifrutigranjeiras 

Jardim Nova 

Esperança 

Elemento humano 

Agente integrante e 

transformador 

A cidade que possui 

um anel viário 

 Uma obra que une a cidade Visão de 

Cidade 

Degradação do 

Banhado 

 Despejo de esgoto do centro 

no Banhado 

Centro 

Despejo de entulhos das 

construções do centro no 

Banhado 

Cidade sem favelas  Expansão da favela Jardim Nova 

Esperança Falta de segurança e 

marginalidade 

Problema da favela 

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1991a; 1991b; 1991c; 1991d; 1991e; 1991f; 1991g; 1991h; 

1991i; 1991j; 1991k; 1992a; 1992b; 1992c; 1992d; 1992e; 1992f; 1992g). Elaborado pelo autor. 
 

Representantes das multinacionais reforçavam a importância de o perímetro da área de 

trabalho do GTB ser determinado e considerado como área de utilidade pública, para 

desapropriação, após visita no perímetro da área. A área delimitada agrupava um conjunto de 

zonas de uso instituídas pela Lei de Zoneamento de 1990. Abaixo, inserimos o perímetro da 

área de atuação do GTB (Figura 44), incluindo as APAs do Banhado, de um I a V, ZM-1 e 

ZUPI-2, entre a orla do Banhado, o bairro Esplanada do Sol, a margem direita do Rio Paraíba 
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e os terrenos da Rhodia e os bairros de Santana e Alto da Ponte (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 

1991a). 

 

Figura 44. Perímetro da área de atuação do Grupo de Trabalho de Preservação do Banhado. 

 

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1991a). 
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A proposta de desapropriação foi aprofundada com a criação de uma Comissão de 

Desapropriação, que deveria tratar do custo jurídico e financeiro e possíveis implicações com 

as decisões judiciais. As áreas que se pretendiam desapropriar correspondiam aos domínios da 

Agro-Martins Imobiliária, bem como pequenos posseiros, totalizada em 4.225.000 m², 

enquanto as terras públicas correspondiam a apenas 240 mil metros. Neste quesito, o GTB 

solicitou à prefeitura a realização de um levantamento cadastral das casas dos moradores do 

Banhado, com o objetivo de evitar crescimento do bairro. Vera Assis, procuradora do 

patrimônio imobiliário da municipalidade, era a responsável por esta ação. De acordo com os 

dados dos levantamentos anteriores disponibilizados por Vera Assis, a municipalidade 

contabilizou 273 barracos, no mês de janeiro, e 305 barracos, no mês de julho, um crescimento 

de 12%. Após a apresentação dos dados, Vera Assis se comprometeu em enviar à Secretaria de 

Saúde solicitação para realização do levantamento das condições sanitárias da área do parque 

ecológico (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1991c).  

Numa atitude inovadora até o momento, Vera Assis se comprometeu em convidar o 

presidente da Associação de Moradores do Banhado para a próxima reunião, marcada para o 

dia 29 de outubro, além de servidores da Secretaria de Ação Social. Preliminarmente, os 

membros do GT se referiam naturalmente ao parque proposto como: Parque Ecológico do 

Banhado. Na 3ª reunião (22/10/1991) o parque ecológico passou a ser chamado paralelamente 

de Ecopark 2000. Para conseguir os recursos necessários, Clóvis Salviano e Mário Galvão 

fariam uso de sua influência no CTA e na Embraer para conseguir transporte aéreo para visita 

dos membros do GTB aos parques ecológicos de Curitiba e Fortaleza. De forma complementar, 

Mário Galvão, teria a responsabilidade de intermediar o contato com personalidades de 

projeção internacional que pudessem apoiar as ações do GTB na criação do Ecopark 2000. Não 

por acaso, a primeira personalidade de destaque internacional contatada por Mário Galvão foi 

o Arquiteto Oscar Niemayer, convidado para comparecer ao gabinete do prefeito Pedro Yves, 

no dia 24 de outubro de 1991 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1991c).  

A proposta avançava rapidamente. Na 3ª reunião, um croqui preliminar do Ecopark 

2000 foi exposto, visando iniciar o debate. Com base na análise do material, os membros do 

GTB deveriam encaminhar até o dia 19 de novembro sugestões sobre o que consideravam 

importante para o Ecopark 2000, sobretudo, respeitando seu caráter ecológico. O croqui era 

acompanhado por uma carta de intenções, com o título: “O que colocar no Ecopark 2000?” 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1991c, p. 4). Segue abaixo as intenções iniciais para o Ecopark 

2000 (Quadro 15). 
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Quadro 15. Ecopark 2000. 

Ecossistemas 

 

Equipamentos de lazer 

 

1) Africano 

 

    1) Infantis 

2) Mata Atlântica a) Parque Monteiro Lobato 

3) Cerrado b) Parque do Maurício 

4) Pantanal 2) Restaurantes e lanchonetes 

5) Amazônia 3) Teleférico 

6) Araucária 4) Torres de observação 

7) Montanhês 5) Camping 

 6) Ciclovia expressa 

 a) Pista de cooper 

 7) Hípica rural 

 8) Churrasqueiras 

 9) Aldeia indígena 

 10) Museu de História Natural 

 11) Instituto de Estudos  Ecológicos 

 12) Trenzinho Ecológico 

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1991c). Elaboração do autor. 

 

No croqui preliminar (Figura 45) pode-se ter um vislumbre das propostas iniciais do 

Ecopark 2000. 
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Figura 45. Croqui preliminar do Ecopark 2000. 

 

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1991k). 
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Observa-se no croqui (Figura 45) que a estratégia do GTB para o Ecopark 2000 baseava-

se na criação de ecossistemas e equipamentos de lazer em zonas de uso específicas, definidas 

anteriormente com a Lei de Zoneamento de 1990. No entanto, o croqui e a carta de intenções 

desvelam que mesmo uma proposta desenvolvida em um espaço participativo estava sujeita à 

perspectiva utópica da paisagem, a ser consumida não apenas visualmente, mas 

funcionalmente, através da reprodução de elementos estéticos. Diferentemente dos projetos 

anteriores, baseados na noção do parque temático, no croqui do Ecopark 2000 estavam inseridos 

não apenas equipamentos de lazer, como o teleférico e o parque aquático, mas também 

ecossistemas completamente exóticos ao ambiente do Banhado, reproduzidos nas zonas de uso. 

De forma genérica, os técnicos acreditavam que poderiam reproduzir a miniatura de uma savana 

africana no Banhado, assim como a miniatura da floresta amazônica e do pantanal. 

De fato, a utopia não foge à regra no Ecopark 2000, enquanto proposta de transformação 

da paisagem. De tal sorte a paisagem proposta pelo GT de Preservação do Banhado se enquadra 

como paisagem do sonho, uma Disney World, à medida que insere elementos exóticos à 

paisagem do Banhado, para serem consumidos igualmente. Como apontou Zukin (2000) o 

sucesso da paisagem Disney World se baseia na comercialização da fantasia privada 

compartilhada, cuja materialização se expressa em parques temáticos, novas aventuras, e 

produtos de modo geral, que buscam incorporar o cenário do mundo real, ao mesmo tempo, 

afastando esse cenário dos aspectos da vida cotidiana, como o trabalho, o trânsito engarrafado, 

o cuidado com as crianças, o orçamento doméstico, etc. A paisagem pós-moderna transforma 

os espaços reais em locais de fantasia, somente acessados com o consumo.  

Na 4ª reunião (29/10/1991), os membros do GTB conheceram as antigas propostas do 

parque do Banhado, mediante apresentação de Clóvis Salviano e Vera Assis. Nesse sentido, o 

IAB-Vale do Paraíba, através do representante Valter Melo, se comprometeu em apresentar um 

Programa Conceitual, fundamentado nas antigas propostas do parque do Banhado, bem como 

nas sugestões dos membros do GTB (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1991d).  

Ainda na 4ª reunião, ficou decidido por unanimidade que o Parque Ecológico do 

Banhado chamar-se-ia Eco-Parque. Assim sendo, os membros do GTB continuaram buscando 

articular contatos para conseguir apoio e patrocínio para o Eco-Parque. Nesse quesito, Mário 

Galvão buscou apoio do chanceler alemão Helmut Khol, que estava em visita ao Brasil, com o 

objetivo de viabilizar investimentos do governo alemão em projetos ecológicos. Ora, Ozires 

Silva, ex-presidente da Embraer, julgou prematura a proposta de diálogo com o chanceler 

alemão, de modo que seria mais prudente o encaminhamento de uma proposta ao chanceler, via 
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Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. Como se observa, a articulação de contatos fazia parte 

das estratégias do GTB, através da influência dos mesmos nas instituições representadas, 

conseguindo mobilizar uma série recursos, por exemplo, Mário Galvão e Clóvis Salviano 

conseguiram, via CTA, o transporte aéreo para visitar parques ecológicos de outras cidades 

brasileiras. Em outro exemplo, para divulgar os trabalhos do GTB, José Cristóvão Cursino, 

representante da ACI, mas também proprietário da JAC Editora Ltda. efetuou o orçamento do 

material de divulgação do GTB (IDEM, IBID).  

Saltando para a 8ª reunião (03/12/1991), vemos a articulação de Valter Melo, 

representante do IAB-Vale do Paraíba, com o INPE e a Fundação Vale Paraibana de Ensino 

(FVE), através do Professor José Roberto Cannizza Filho, diretor da Faculdade de Engenharia, 

Arquitetura e Urbanismo (FEAU). Ambos colocaram os recursos das instituições que 

representavam à disposição do GTB (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1991h). Analisando as 

relações entre os membros do GTB a partir da visão de Bourdieu (2007) sobre o capital social, 

nota-se  que os lucros de pertencimento ao grupo estão na base da solidariedade do capital 

social. A concentração de capital social inclui como benefício acidental o efeito multiplicador, 

assegurado pelo conjunto de lucros materiais e simbólicos dos agentes.  

Na 5ª reunião (05/11/1991) formaram-se comissões para melhor conciliar as ações dos 

membros do grupo, além do protótipo de uma fundação que deveria administrar o Eco-Parque, 

na qual é formada por cinco comissões e uma fundação:  

1) Comissão Social – Coordenador: Macedo Bastos (Câmara Municipal) 

2) Fundação Eco-Parque – Mário Galvão (Embraer), Nelly Veneziane (OAB) Irene 

Marttinem (PMSJC), Tarcísio José de Souza e Silva (Monsanto).  

3) Comissão de Comunicação – Coordenador: Cristóvão Cursino (ACI) 

4) Comissão de Planejamento Físico-Territorial – Coordenador: Valter Mello (IAB) 

5) Comissão Jurídica – Coordenador: Irene Marttinem  

6) Comissão Financeira – Coordenador: Ednardo de Paula Santos (Ex-Prefeito). Membros: 

Antônio Florestan da Silva (Câmara Municipal), José Armando Sartori Brandão (Petrobrás), 

Flávio Moura (Sindicato do Comércio Varejista) 

De modo geral, a permanência dos moradores do Banhado no perímetro do Eco-Parque 

era uma preocupação dos membros do GTB, principalmente, do vereador Macedo Bastos. 

Através do GTB, o vereador cobrava da municipalidade medidas para conter o crescimento da 

favela, temendo que a população do bairro viesse “inviabilizar a implantação do Eco-Parque” 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1991e, p. 1). Sob a coordenação de Macedo Bastos, a Comissão 
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Social teria a incumbência de efetuar o contato com os moradores, para conhecer “os problemas 

da favela do Banhado” (p. 1).    

A partir das primeiras reuniões do GTB, podem-se identificar conflitos no campo de 

forças. Os moradores do Banhado foram descritos nas primeiras atas como: “o problema da 

favela” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1991e, p.2), resgatando a categoria da cidade sem favelas. 

No entanto, não há nas atas de reunião, nenhuma proposta de eliminação física da comunidade. 

Ao invés do desfavelamento, sugere-se a integração dos moradores ao Eco-Parque, iniciativa 

das assistentes sociais: Mara Souza, Miriam Nakamura e Nilza Dias, sob a direção do Secretario 

de Promoção Social Ahéde Amim. Sendo assim, a Secretaria de Promoção Social: “considera 

viável envolver os moradores da favela em atividades que visem vigilância e serviços no Eco-

Parque, desde que devidamente treinados e motivados” (p. 2). 

O estudo conceitual desenvolvido pelo Núcleo do IAB do Vale do Paraíba, intitulado: 

Proposta para o Programa Conceitual do Ecoparque a ser implantado na área do Banhado, 

introduziu o assunto de forma genérica, lançando apenas intenções para o Banhado, ou de 

acordo com o documento: “lançar luzes” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1991k, p. 1) sobre o 

tema, ou seja, tratava-se apenas de uma proposta preliminar, tecnicamente pouco desenvolvida. 

Na 8ª reunião (03/12/1991), o Programa Conceitual foi aprovado por unanimidade pelos 

membros do GTB, após explanação de Valter Melo, norteada pelos seguintes temas: a) o 

Banhado como paisagem; b) o ser humano morador do Banhado; c) a integração da população 

do Banhado com o Eco-Parque. Segundo o representante do IAB-Vale do Paraíba (SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 1991h):  

 

[...] a área da favela seria destinada à Agrovila, composta de terrenos destinados à 

plantação e produção de horti-fruti-granjeiros. O coração do Banhado seria preservado 

– Área que ninguém toca. O trecho da mata, ao longo do rio, seria um cinturão verde. 

A área onde hoje é despejado entulho seria destinada à construção de uma 

recepção/portaria. A área oposta a esta última, que liga o Banhado à malha urbana, 

seria destinada a criação de um Centro Cultural. E, finalmente, o terreno firme 

(hipódromo) seria destinado à área de lazer (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1991h, p. 

2).  

 

A questão norteadora do Programa Conceitual proposto pelo IAB partia da compreensão 

da paisagem: “o que é o Banhado no imaginário joseense?” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 

1991k, p. 1). Tomemos emprestada esta questão para descobrir quais significados podem ser 

desvelados no Programa Conceitual. Segundo pesquisa do GTB junto à população, o IAB-Vale 

do Paraíba pode constatar: “ficou expresso o unânime desejo de vê-lo preservado como o 

coração verde que confere à cidade características e identidades ímpares. É o grande 
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patrimônio paisagístico outorgado pela natureza em São José dos Campos” (SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 1991k, p. 1 – grifo original). 

A categoria “o que é o Banhado no imaginário joseense?” nos remete a duas 

subcategorias não identificados nos projetos anteriores: “coração verde” e “patrimônio 

paisagístico”. Anteriormente, identificamos a subcategoria pulmão de São José dos Campos, 

numa alusão à função que a várzea cumpre para a manutenção do clima local. A subcategoria 

“coração verde” se assemelha a esta última, numa analogia organicista do coração que mantêm 

vivo o corpo urbano. Na verdade, as características paisagísticas do Banhado sempre foram 

valorizadas noutros tempos, aliás, carregadas de cunho metafórico, de modo que no Eco-Parque 

foram retraduzidas a partir as subcategorias cinturão verde e coração verde, o primeiro 

representando o trecho de mata ciliar nas margens do Rio Paraíba; o segundo representando o 

centro do Banhado, onde havia maior concentração de turfas, argilas e areias basais. O 

Programa Conceitual finalmente reconheceu a paisagem como patrimônio paisagístico, 

demonstrando uma grande evolução conceitual e simbólica em relação às propostas anteriores.  

Esta mudança de signos aponta para a natureza do espaço-concebido, concebido por 

Lefebvre (2006) de forma sempre relativa e em constante transformação. As representações do 

espaço não podem ser enquadradas em juízos valor, do verdadeiro e do falso, pois não tem um 

único sentido definido. Ora, uma grande diferença do Eco-Parque em relação às propostas 

anteriores de parque temático está na desaprovação dos usos urbanos: 

 

Passando pelos aspectos geo-físicos, todas as considerações de diversos estudos 

analisados sobre os tipos de solo existentes na área, desaconselham o uso urbano, 

pois a vocação da área é essencialmente paisagística, possibilitando no entanto 

atividades de hortifrutigranjeiros (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1991k, p. 2 – grifo 

original). 

 

Há uma mudança na atribuição de responsabilidade pela elaboração do projeto: não mais 

a figura do arquiteto e do engenheiro, responsáveis por consultorias especializadas, contratados 

pela municipalidade para elaboração de projetos, mas, a responsabilidade compartilhada 

representantes de segmentos da sociedade civil.  

Conhecedores das propostas anteriores de parques temáticos, os autores do Programa 

Conceitual visavam se contrapor a elas, definindo-as como dotadas de postura “passiva e omissa 

de preservação” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1991k, p. 3). Para o Eco-Parque, os técnicos do 

IAB defendiam o que chamaram de postura “realista” e “positiva” para com a “preservação 

utilitária” (p. 3). Nesse ponto, podemos entender melhor o GT do Banhado como campo de 
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forças, segundo Bourdieu (2001) um espaço de conflitos onde os agentes dotados de diferentes 

recursos se defrontam para preservar ou transformar as relações de força. 

Apesar das sugestões preliminares do GTB terem resgatado elementos de parques 

temáticos, o Programa Conceitual proposto pelo IAB foi pensado para se contrapor ao modelo 

Disney World, outrora idealizado pelo Escritório Jorge Wilheim em 1973, posteriormente, 

atualizado pelo CNEC em 1981. Segundo o Programa Conceitual:  

 

Isto posto, nos parece indiscutível ser a preservação paisagístico-ambiental da área 

em todos os seus aspectos, a prioridade principal a ser considerada. E por essa razão 

que se está cogitando da implantação do Ecoparque ao invés de um parque de 

diversões nos moldes urbanos de uma Disneylândia Tropical ou mesmo um parque 

florestal (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1991k, p. 3 – grifo original).  

  

Diante da tradição dos projetos fundados no modelo Disney World, o “Eco-Parque” 

representava uma contravenção, cuja proposta seria validada mediante inserção de “atividades 

hortifrutigranjeiras”, “atividades culturais” e “atividades educativas”, “valorizando os 

aspectos naturais e ambientais, históricos e culturais da região do Vale do Paraíba” (SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 1991k, p. 3 – grifo original). Além do cunho histórico-cultural, o Programa 

Conceitual possuía um “lado social”, a partir do amadurecimento das intenções de membros do 

GTB pela integração dos moradores do Banhado ao Eco-Parque, através do conceito de 

“Agrovila”. De acordo com o Programa Conceitual:   

 

O lado social representado pelo assentamento populacional de baixa renda existente 

há várias décadas em plena área do Banhado junto ao talude, hoje marginalizada no 

contexto social, está sendo encarado como parte integrante de um processo evolutivo 

da realidade, capaz de ser um agente transformador e integrante no Ecoparque, pois 

é o elemento humano uma mola mestra para o real equilíbrio deste novo espaço 

urbano (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1991k, p. 3 – grifo original). 

 

No entanto, as atas de reunião do GTB desvelam a concepção original do “Eco-Parque” 

concebido para agrupar atividades culturais, educativas e hortifrutigranjeiras, além do lado 

social, uma agrovila, este último não era consenso entre os membros do GTB, pelo contrário, 

era objeto de lutas simbólicas no campo e fora do campo. Na ata da 7ª reunião do GTB 

(03/12/1991) Mário Galvão iniciou os trabalhos do grupo temático sugerindo a realização de 

um estudo de mudança do zoneamento para verificar a possibilidade de construção de um 

conjunto habitacional, na ZM-1, e um loteamento na APA-1 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 

1991g). 

Por um lado, enquanto Mário Galvão disputava a viabilização de loteamentos e 

conjuntos habitacionais na área do Banhado, por outro, alguns membros demonstravam 

preocupação para com a iniciativa da agrovila, uma vez que poderia comprometer o Projeto do 
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Anel Viário. A exemplo deste fato, na ata da 9ª reunião do GTB (10/12/1991), Clóvis Arantes 

Salviano advertiu sobre a necessidade de divulgar que os trabalhos do GTB eram compatíveis 

com o Projeto do Anel Viário. Ademais, informou sobre a realização de um debate sobre o anel 

viário, que iria acontecer no Centro Empresarial Saul Vieira, no dia 10 de janeiro de 1992. O 

debate aberto à população seria conduzido pelas empresas responsáveis pela próxima fase do 

anel viário – a Urbam e a Construtora Mendes Junior. Salviano justificou a participação do 

GTB no debate, com a entrega de um projeto da agrovila e delimitação da área, que seria 

entregue por Valter Melo, representante do IAB-Vale do Paraíba. Em resposta, Valter Melo 

ressaltou a necessidade de estudos mais detalhados para o projeto da agrovila, uma vez que não 

poderia ser desenvolvido pelo IAB, por se tratar de uma instituição sem fins lucrativos. 

Recomendou a contratação de uma consultoria especializada, comprometendo-se em discutir a 

proposta com o IAB-Vale do Paraíba (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1991i).   

Na verdade, a permanência dos moradores do Banhado era uma preocupação do 

presidente do Comphac, Clóvis Salviano, pois originalmente a 3ª etapa do Projeto Anel Viário 

havia sido pensada para margear a falésia do Banhado, onde a Comunidade do Banhado 

habitava há décadas. Na gestão Pedro Yves, o anel viário estava paralisado à espera dos recursos 

financeiros. Ora, durante todo o ano de 1990, Pedro Yves articulou junto ao Governo Federal a 

viabilização dos recursos para a execução da obra. No ano seguinte, o prefeito-esportista 

assinou o contrato que autorizou o financiamento da próxima etapa do anel viário. Na época, 

havia diversos viadutos inacabados, aguardando a ligação da região sul com o centro. Para 

viabilizar a ligação com os viadutos, a municipalidade realizou desapropriações nas imediações, 

para (ALMEIDA, 2008; VELOSO, 2008).  

Em 1991, a gestão Pedro Yves publicou um folheto sobre o Projeto do Anel Viário, 

divulgando a retomada das obras, conduzida pelo diretor da Urbam, o engenheiro Ronaldo 

Garcia. Na capa do folheto (Figura 46), uma fotografia indicava o símbolo desta fase do Projeto 

do Anel Viário – a Interseção do Vidoca – ainda em estágio de execução. Abaixo, a frase: “uma 

obra que une a cidade”, numa referência à função principal desta fase do anel viário: a ligação 

da região sul com o centro (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1991l). 
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Figura 46. Folheto do Projeto do Anel Viário da gestão Pedro Yves. 

 

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1991m). 
 

Na contracapa do folheto (Figura 47), observa-se o mapa das próximas etapas do anel 

viário, e abaixo, as instituições responsáveis pela obra: a Prefeitura Municipal de São José dos 

Campos, a Urbam e a Construtora Mendes Junior, esta última vencedora da concorrência 

pública (IDEM, IBID). 
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Figura 47. Mapa da 3ª e 4ª etapa do Projeto do Anel Viário. 

 

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1991l). 

 

Originalmente, o Projeto do Anel Viário foi concebido em três etapas, que podem ser 

sintetizadas da seguinte forma: 1) Avenida Teotônio Vilela e Avenida Sebastião Gualberto; 2) 

Marginais do Vidoca; 3) Marginal do Banhado; todavia, presume-se que na gestão Pedro Yves 

a segunda etapa do Projeto do Anel Viário tenha sido rateado diversas etapas e subitens, assim 

elencadas no Quadro 16. 
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Quadro 16. Estágio das obras do Anel Viário em 1991. 

Projeto do 

Anel Viário 

3ª Etapa A 3ª Etapa B 3ª Etapa C 4ª Etapa 5ª Etapa 

Obras viárias Interseção do 

Vidoca, com 

acesso à 

Avenida Jorge 

Zarur 

Interseção da 

Marginal do 

Vidoca com a 

Avenida São 

João 

Trevo da 

Kanebo 

Prolongamento da 

Avenida Teotônio 

Vilela até a 

Interseção do 

Vidoca 

Marginal 

do 

Banhado 

Bairros 

beneficiados 

Urbanova Jardim 

Aquárius  e 

Jardim 

Esplanada 

Bairros da 

região sul 

Bairros da região 

leste e norte 

Urbanova 

Conexão com 

rodovias 

Rodovia dos 

Tamoios (SP-

99) 

 Rodovia 

Presidente 

Dutra (BR-

116) 

  

Estágio das 

obras 

Em execução Em execução Em 

execução 

Em execução Em 

projeto 

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1991l). Elaboração do autor. 
 

Para Villaça (2001) as expressões síntese “cidade oficial” e “cidade ilegal” definem a 

marca do planejamento modernista, altamente especulativo e segregador, relacionado à 

mobilidade urbana. De modo geral, a segregação crescente da classe de alta renda num único 

setor, cria duas cidades distintas: de um lado; a cidade dos que comandam, no qual a classe de 

alta renda exerce o controle dos tempos de deslocamento, com a criação do melhor sistema de 

avenidas e rede de serviços privados; do outro, a cidade dos comandados, ou seja, a cidade da 

ocupação irregular e dos serviços públicos precários. 

Sem esvaziar o mérito do Projeto do Anel Viário, que foi bem sucedido ao efetivar a 

conexão entre as regiões da cidade, de fato o planejamento desenvolvimentista-militar permitiu 

a consolidação das duas cidades: na região sudoeste, a cidade oficial; na região sul, leste e norte, 

a cidade ilegal.  

A 3ª e 4ª etapa do Projeto Anel Viário foi planejada para ter uma extensão de 2,89 mil 

metros, capacidade de tráfego de 80 mil veículos por dia, custo de US$ 17 milhões, com 

previsão de entrega para dezembro de 1992. De acordo com o folheto (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 1991l): 
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Há cinco meses a Mendes Júnior, responsável pela execução da terceira etapa do 

projeto, deu início à obra que vai mudar o sistema viário de São José dos Campos. O 

trecho compreende o aproveitamento do viaduto Kanebo, sobre a Via Dutra, para 

acesso à Região Sul. A partir daí o novo trecho vai transpor as marginais do ribeirão 

Vidoca em direção à Avenida Teotônio Vilela (Fundo do Vale). A obra, administrada 

pela Urbanizadora Municipal – URBAM, prevê ainda alças de interligação entre as 

marginais do Vidoca e Via Dutra (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1991l, p. 2). 

 

A longo prazo, após a execução da 4ª etapa do anel viário, restaria somente a última 

etapa do anel viário – a Marginal do Banhado. Ora, o projeto da agrovila surgiu no calor das 

discussões do GTB. Percebe-se que enquanto alguns defendiam a integração dos moradores do 

Banhado ao Eco-Parque, outros temiam que a permanência dos moradores do Banhado pudesse 

inviabilizar a 5ª etapa do Projeto do Anel Viário.  

Na Proposta básica para o zoneamento e a ocupação espacial das atividades da área do 

Ecoparque (Figura 48), observa-se a faixa destinada à implantação da agrovila, que a princípio, 

respeitaria os limites tradicionais da ocupação original dos moradores do Banhado (SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 1991k): 
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Figura 48. Proposta de zoneamento do Ecoparque. 

 

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1991k). 

 

Na proposta de zoneamento do Ecoparque, verifica-se uma nova delimitação das zonas 

de uso, com a integração das APAs II, III e IV, e a criação de novas zonas de uso, que deveriam 
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comportar atividades de lazer e hortifrutigranjeiros, este último correspondente à faixa 

destinada a implantação da agrovila.  

O Programa Conceitual ressalta a estratégia de implantação do Ecoparque, fundada nos 

princípios do “baixo custo de implantação e manutenção” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1991k, 

p. 2), desaprovando o modelo Disney World, baseado em “soluções grandiosas e de custos 

elevados” (p. 3). Para complementar a proposta de zoneamento do Eco-Parque, foram previstas 

ações sequenciais no Programa (Quadro 17).  

 

Quadro 17. Programa Conceitual. 

PROGRAMA CONCEITUAL 

Reordenamento espacial e 

adequação das atividades do 

assentamento humano 

Atividades de lazer Centro de produção do 

conhecimento cultura 

Agrovila 

Pontos de pesca 

(lagos artificiais) 

Museu o Meio Ambiente 

Valeparaibano 

Área para 

piqueniques e 

churrasqueiras 

Centro de exposições 

Recuperação mata 

ciliar 

Zoológico de espécies nativas da 

região 

Circuito de 

caminhadas 

Jardim botânico 

Ciclovias Escola de agricultura 

Trilha para cavalos Anfiteatro 

Quadras 

poliesportivas 

Escola de agricultura 

 Centro Regional de Festas e 

Manifestações Folclóricas do 

homem Valeparaibano (antigo 

hipódromo) 

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1991k). Elaborado pelo autor.  
 

Diante do grande conjunto de atividades propostas, o Ecoparque foi concebido para ser 

executado em etapas, iniciando-se nos dois extremos da falésia do Banhado, na área contígua à 

Vila Rossi e na área situada junto aos loteamentos do Esplanada do Sol e Vale dos Pinheiros 

(IDEM, IBID). 
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De forma genérica, o Programa do Eco-Parque parece mais sintético se comparado ao 

Parque Regional do Banhado e à Área Recreacional do Banhado. Diferentemente dos projetos 

anteriores, cujo foco estava na implantação de usos urbanos, como os condomínios fechados e 

o parque temático, o Eco-Parque, por sua vez, também definiu o uso urbano da área, porém 

aliado às atividades ecológicas. Pela primeira vez, a comunidade habitante da paisagem foi 

considerada como elemento integrante da paisagem. Contudo, tratava-se naturalmente de um 

empreendimento, com o resgate da noção da paisagem Disney World presente nas propostas 

anteriores, embora, travestidos de um discurso ecológico. 

Ao analisarmos as atas do GTB, identificamos a proposição de diversas estratégias para 

atrair possíveis patrocinadores do Eco-Parque. Na ata da 8ª reunião do GTB (03/12/1991), a 

Comissão de Comunicação articulava diversas ações de divulgação do Eco-Parque, como a 

produção de um documentário patrocinado pela Kodak, um concurso de fotografia 

denominado: “Fotografe o Banhado” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1991h, p. 1), a elaboração 

de um calendário de eventos, incluindo colônia de férias, shows pirotécnicos, eventos culturais 

e religiosos e queima de fogos de artifício na passagem do ano. Tais ações de divulgação 

deveriam produzir o mesmo efeito: “a ideia de vender o Ecoparque” (p. 1).  

Na ata da 9ª reunião (10/12/1991), o GTB discutiu os esforços para apresentação do 

Eco-Parque nos veículos de comunicação, cuja experiência inicial ocorreu no dia 8 de 

dezembro, quando Cristóvão Cursino falou sobre o Eco-Parque no programa do radialista 

Antônio Leite, da Rádio Piratininga. A seguir, o GTB articulava uma matéria com a Folha de 

São Paulo, com o objetivo de valorizar o Eco-parque. No rol de possíveis apoiadores do 

empreendimento, o radialista Antônio Leite foi um dos primeiros, chegando a visitar a “favela 

do Banhado” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1991i, p. 2). No final de 1991, quando o Governador 

Fleury esteve em visita a São José dos Campos, o GTB enviou ao governador uma camiseta do 

Eco-Parque. Além do mais, o GTB preparava uma estratégia de comunicação para conseguir o 

apoio de Roberto Burle Marx e Oscar Niemayer35 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1991i). 

                                                 

35 Oscar Niemeyer Soares Filho (1907-2012), nasceu na cidade do Rio de Janeiro, então Distrito Federal. 

Formado no Colégio dos Barnabitas Santo Antônio Maria Zacaria, e no Liceu Francês, ingressou na Escola 

Nacional de Belas Artes, no ano de 1929. Discípulo de Lúcio Costa, arquiteto que dirigia a Escola de Belas Artes, 

formou-se engenheiro-arquiteto no ano de 1934, iniciando sua carreira profissional no escritório de Lúcio Costa, 

em 1935. Naquele ano o escritório Lúcio Costa havia sido contratado pelo Governo Vargas para desenvolver o 

projeto da sede do recém-criado Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP), comandado pelo ministro 

Gustavo Capanema. Nesse período conheceu Le Corbusier, que viera ao Brasil como consultor de projetos do 

MESP, cujo contato exerceu grande influência em Niemeyer, como a Obra do Berço, construída na cidade do Rio 

de Janeiro, no qual inovou utilizando o sistema de brise-soleil. Após a instauração do Estado Novo, Niemeyer 

viajou para os Estados Unidos, em 1939, a convite de Lúcio Costa, como membro da equipe que projetou o 

Pavilhão Brasil na Feira Mundial de Nova Iorque. Ao final da Era Vargas conheceu Luís Carlos Prestes, que muito 

o influenciou em sua formação social, de modo que a casa de Niemeyer tornou-se uma célula do PCB dirigida por 
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De fato, a estratégia de comunicação do GTB foi bem sucedida, como nos demonstram 

os jornais da época. Na edição do Jornal Valeparaibano de 19 de outubro de 1991 era anunciado 

que Niemeyer viria para São José dos Campos no dia 24 de outubro para opinar sobre o 

Ecoparque. O convite foi formulado pelo jornalista Mário Galvão, presidente do GTB. A 

programação da visita contava com a recepção do prefeito Pedro Yves e do superintendente da 

Embraer, o Sr. Ozires Silva. Em seguida, Pedro Yves e Ozires Silva acompanhariam Niemeyer 

em um almoço na Embraer, seguido de um passeio nas dependências da fábrica, finalizando a 

visita na orla do Banhado, nas proximidades da Igreja Matriz (VALEPARAIBANO, 1991a).  

Naquela altura da vida de Niemeyer, o arquiteto estava com 86 anos de idade e era 

agraciado com honrarias no Brasil e no exterior. Não surpreende o fato de Niemeyer ter 

recusado o convite da municipalidade de projetar o Ecoparque, como foi noticiado na edição 

de 25 de outubro de 1991, cujo título era: “Niemeyer faz restrições ao Ecoparque do Banhado”. 

De fato, a visita ocorreu no dia anterior, 24 de outubro, e Niemeyer desaprovou qualquer tipo 

de intervenção urbanística no Banhado (Figura 49). 

 

                                                 
Prestes. Nas décadas de 1940 e 1950 explorou, no campo da arquitetura, numa série de projetos o uso do concreto 

no desenvolvimento de complexas superfícies curvas, cujas obras de expressão plástica lhe garantiram destaque 

nacional e internacional, dentre as quais se destacam: o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (1946), e o Centro 

Tecnológico de Aeronáutica (1947), ambos em São José dos Campos. Na década de 1950 elaborou uma série de 

projetos para o IV Centenário da cidade de São Paulo, incluindo a arquitetura do Parque do Ibirapuera, e o Edifício 

Copan. No âmbito internacional foi responsável por grandes projetos arquitetônicos do pós-guerra, como o projeto 

arquitetônico do edifício da ONU, em Nova Iorque; na reconstrução da cidade de Berlim, onde projetou edifícios 

para o bairro Hansa; em Israel projetou a cidade de Negev, os conjuntos Nordia e Panorama e a Universidade de 

Haifa. Em 1956, com a chegada de Juscelino Kubitscheck á presidência, foi nomeado como diretor do 

Departamento de Arquitetura da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (NOVACAP), empresa responsável 

pela construção de Brasília. Foi encarregado de organizar o concurso do plano piloto de Brasília, cujo vencedor 

foi o projeto de Lúcio Costa. Em 1962, foi nomeado coordenador da Escola de Arquitetura da Universidade de 

Brasília (UnB), cujo projeto arquitetônico é de sua autoria. Em Brasília, projetou o Palácio da Alvorada, residência 

oficial do presidente da República; o Palácio do Planalto; o Congresso Nacional; o prédio do Supremo Tribunal 

Federal e a Catedral de Brasília. Com o golpe civil-militar de 1964 sofreu com a perseguição política do regime 

de exceção, de modo que a Revista Módulo, um periódico especializado em arquitetura fundado por Niemeyer foi 

suspenso em abril daquele ano. No ano seguinte, com a política autoritária adotada pelo Regime Militar nas 

universidades, Niemeyer deixou de lecionar na UnB. Em 1967, foi impedido pelo governo do general-presidente 

Costa e Silva de exercer a profissão de arquiteto. Mudou-se para Paris onde obteve autorização do presidente 

Charles De Gaulle para exercer sua profissão. No entanto, Niemeyer sempre foi agraciado internacionalmente com 

as mais diversas honrarias, dentre elas: a Medalha da Cidade de Nova Iorque (1949); o Prêmio Lênin (1962); a 

Medalha Prêmio Juliot-Curie (1965); o Grande Prêmio Internacional de Arquitetura e de Arte da Revista 

L’Architecture d’Aujourd’hui; e o título de Oficial da Ordem da Legião de Honra da França. Na fase de abertura 

política fundou, juntamente com outros intelectuais, o Centro Brasil Democrático (CEBRADE), no qual foi eleito 

seu primeiro presidente. Com a aprovação da Lei de Anistia, em 1978, retornou ao Brasil, e posteriormente foi 

convidado para projetar o Sambódromo do Rio de Janeiro em 1982. Em 1985 com o fim do Regime Militar, voltou 

a assinar projetos arquitetônicos para cidade de Brasília. Em 1987 projetou o Memorial da América Latina, em 

São Paulo, e o prédio do Jornal L’Humanité, em Paris. Durante as décadas de 1990 e 2000 recebeu diversos 

prêmios e honrarias nacionais e internacionais, incluindo a condecoração de Grande Oficial da Ordem do Rio 

Branco (1985); e a Royal Gold Medal pelo Royal Institute of British Architects da Grã-Bretanha (1998). No ano 

de seu centenário, teve 35 obras tombadas pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

Faleceu no ano de 2012 aos 104 anos de idade (CPDOC, 2020).          
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Figura 49. Niemeyer junto ao prefeito Pedro Yves na orla do Banhado. 

Fonte: VALEPARAIBANO (1991b).   
 

Ao transcrever os principais trechos da notícia vemos a posição de Niemeyer para com 

o Ecoparque (VALEPARAIBANO, 1991b): 

 

O arquiteto Oscar Niemeyer esteve ontem na cidade discutindo a proposta de criação 

de um parque ecológico no Banhado. Ele disse que não pretende assinar o projeto de 

transformação do Banhado em Ecoparque, mas poderá dar assistência ao grupo de 

elaboração do trabalho. Sua maior restrição é quanto ao espaço que será ocupado pelo 

projeto. Niemeyer é inteiramente contrário à invasão da área principal do Banhado. O 

arquiteto esteve reunido com o prefeito e o grupo de preservação do Banhado na 

manhã de ontem.  

‘Feito o programa, a Prefeitura deve consultar o Instituto de Arquitetos do Brasil 

(IAB) para realização de um concurso que definiria um arquiteto responsável pelo 

projeto que é individual’. Niemeyer defende que a área principal do Banhado seja 

preservada. ‘É interessante a implementação de um programa de lazer e cultura de 

caráter popular nos limites do Banhado, sem invadir a área principal’. Para ele, o 

Banhado deve permanecer praticamente inalterado. ‘Se encher lá de árvore, o 

Banhado vai desaparecer. O Banhado é extremamente delicado e dá identidade a 

região’ (VALEPARAIBANO, 1991b, p. 2). 

 

A recusa de Niemeyer em assinar o projeto do Ecoparque não é apenas um fato histórico, 

mas transcende no tempo quando refletimos acerca do elemento essencial das propostas de 

transformação do Banhado em parque até os dias de hoje – o seu caráter edílico – em linhas 
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gerais; a ideia de que a transformação do Banhado em parque, tanto o modelo temático, como 

o modelo ecológico, se sustentam no pressuposto de que a técnica, e somente ela, poderia 

proporcionar o retorno da natureza natural, e portanto, à ser consumida visualmente e 

funcionalmente, tal como a Disney World norte-americana.  

Deste modo, a proposta de um parque no Banhado torna-se o álibi perfeito para a retirada 

da população tradicional que habita a paisagem. De fato, os pressupostos higienistas continuam 

válidos, como aponta Chalhoub (1990) uma forma científica supostamente neutra e acima dos 

interesses particulares e dos conflitos sociais. Como aponta Zukin (2000) a paisagem construída 

para o consumo visual oferece uma visão simultânea de paisagens reais e fictícias, algumas 

recriadas a partir de histórias reais e outras, puramente imaginárias. A autora conceitua como 

“imagenharia” (ZUKIN, 2000, p. 92), o planejamento de paisagens ao modelo Disney World. 

As paisagens criadas pelos “imagenheiros” (p. 92), tornam-se uma espécie de utopia da 

natureza, desprovida de elementos negativos e indesejáveis. Na paisagem Disney World 

prevalece apenas os elementos positivos, daquilo que “deveria ter sido desde sempre” (p. 92). 

Neste caso, os aspectos positivos - o retorno da natureza natural graças a transformação física 

da área em parque ecológico, em contraposição ao seu negativo - a Favela do Banhado, 

portanto, o indesejável, aquilo que suja a paisagem.  

Por fim, a notícia do dia 24 de outubro de 1991 nos apresenta alguns dados relativos ao 

projeto do Ecoparque. Segundo o jornal a Secretaria de Planejamento da municipalidade estava 

preparando o levantamento topográfico da área do Banhado para o mês de novembro. A partir 

deste estudo seria efetuado o planejamento das desapropriações, cujo custo seria elevadíssimo 

para os cofres municipais, cerca de US$ 4 milhões. Para tanto, a municipalidade estudava a 

possibilidade de adquirir recursos externos (VALERAIBANO, 1991b).   

Não por acaso, as atividades do Programa Conceitual foram planejadas para serem 

conduzidas pela iniciativa privada (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1991k). A partir desta ótica, 

podemos supor que a paisagem proposta para o Eco-Parque evoca uma imagem de segurança a 

partir da preservação ambiental, e simultaneamente, um cenário onírico de apoio à paisagem do 

sonho que evoca uma continuidade com as fantasias infantis, manifestada nas atividades do 

Eco-Parque, como os lagos de pesca, o zoológico, quadras poliesportivas, o Centro Regional 

de Festas e Manifestações Folclóricas do homem Valeparaibano e outros.  

Aparentemente, a transformação da Comunidade do Banhado em agrovila permitiria a 

integração da comunidade ao Eco-Parque. Outras análises, como um trabalho de graduação em 

Serviço Social, pelo Instituto de Ciências Sociais da Univap, a autora analisou uma reportagem 
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do Jornal O Diário, publicado nos dias 14 e 15 de dezembro de 1991, cuja reportagem de capa 

apresentava o título: “Agrovila: Esperança Nova no Banhado”. Aparentemente, o texto 

jornalístico parece indicar que a permanência dos moradores do Banhado seria viabilizada com 

a criação da agrovila. No entanto, o texto esclarece se tratar de um processo seletivo, sem a 

possibilidade de permanência de todos os moradores. De acordo com a reportagem (MARTINS, 

1992):  

A partir de um cadastramento que a Prefeitura de São José dos Campos vem 

realizando entre as 320 famílias moradoras do Jardim Nova Esperança, no Banhado, 

inicia-se, na prática, processo de seleção, decorrente da proposta de formação de uma 

agrovila (O DIÁRIO, 1991, p. 1 apud MARTINS, 1992). 

 

O decreto que considera de utilidade pública o perímetro destinado ao Eco-Parque 

solicitou conjuntamente o início das atividades do GTB, no dia 19 de novembro de 1991 (SÃO 

JOSÉ DOS CAMPOS, 1991a). Desta forma, a área do Banhado de aproximadamente 5 milhões 

metros quadrados, foi transformada em área de utilidade pública. No dia 9 de dezembro de 

1991, o prefeito Pedro Yves esteve no Jardim Nova Esperança para esclarecer a comunidade 

sobre o objetivo do Eco-Parque (MARTINS, 1992).  

Na ata da 9ª reunião (10/12/1991), Flávio Moura informou os membros do GTB sobre 

a visita do prefeito Pedro Yves à “favela do Banhado”. De acordo com o representante do 

Sindicato do Comércio Varejista, a recepção da comunidade foi positiva, com ampla cobertura 

da imprensa. Nela, o prefeito comunicou: “Quem quiser ficar, fica. Quem quiser sair, sai” (SÃO 

JOSÉ DOS CAMPOS, 1991i, p. 1). Segundo Flávio Moura, a maioria dos moradores não queria 

permanecer no bairro no Banhado, de modo que o cadastro realizado no dia 10 de dezembro 

deveria priorizar os moradores que pretendessem permanecer no bairro. Em contraponto, 

Martins (1992) revelou que o cadastro priorizou as famílias que desejavam se mudar do Jardim 

Nova Esperança.  

Alguns meses mais tarde, na 23ª reunião do GTB (13/05/1992), a preocupação do GTB 

para com o crescimento da “favela do Banhado” ainda era constante. Segundo Mario Galvão, 

o Secretário de Promoção Social Ahéde Amim havia informado que o número de “barracos” 

havia aumentado após o cadastro dos moradores no programa de desfavelamento, que iria  

transferi-los para o Bairro do Limoeiro. Diante disso, o presidente da Câmara Municipal, 

o vereador Macedo Bastos, comprometeu-se em se reunir o quanto antes com o prefeito Pedro 

Yves para traçar uma estratégia de ação, enquanto o GTB, em colaboração com o Secretário de 

Promoção Social, “deverão continuar agindo coordenadamente para que se chegue a uma 

solução para a transferência da população da Nova Esperança e imediata ocupação da área por 

obras do Ecoparque” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1992b, p. 1).  
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Medidas de contenção do crescimento de comunidades em áreas protegidas podem ser 

vistas de forma positiva, quando aliadas a projetos de reurbanização e integração destas 

comunidades às áreas em que estão consolidadas. De forma genérica, o destino do Jardim Nova 

Esperança estava sendo decidido sem a participação da comunidade, por representantes do 

poder público e da sociedade civil, cujas relações de força colocavam em risco a permanência 

dos moradores, pois o projeto da agrovila assumidamente não integraria a todos.  

De acordo com Martins (1992), a municipalidade, através do Departamento de 

Habitação da Urbam, disponibilizou algumas unidades habitacionais para os moradores do 

Jardim Nova Esperança, localizadas no Conjunto Habitacional Dom Pedro I. Entretanto, a 

política de desfavelamento da gestão Pedro Yves não apresentou soluções para o déficit 

habitacional, fato que explica a baixa adesão dos moradores cadastrados, ao todo 108 cadastros 

que representavam 35% das famílias. Com base no trabalho da autora, questiona-se a afirmação 

de Flávio de Moura, na reunião do GTB do dia 9 de dezembro de 1991, sobre a suposta adesão 

da maioria dos moradores do Banhado ao programa habitacional.    

No início de 1992, um Projeto de Lei de autoria do vereador Toni Florestan foi enviado 

à câmara de vereadores, propondo uma alteração na Lei de Zoneamento nº 3.721/90, que 

estendia o conceito de APA-4 para toda a área do Banhado. Diante da morosidade da câmara 

dos vereadores em analisar o projeto, todos os membros do GTB presentes na 22ª reunião do 

GTB (05/05/1992) concordaram com o encaminhamento do pedido de cobrança ao presidente 

da Câmara Municipal, o vereador Macedo Bastos, por maior agilidade da casa legislativa, para 

não prejudicar a implantação do Eco-Parque (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1992a). Em ofício 

enviado ao presidente da Comissão de Zoneamento, o arquiteto José Fábio de Moura, o 

presidente do GTB, Mario Galvão, solicitaram a realização de estudos por parte da comissão 

de zoneamento, sobre a possibilidade de extensão do conceito de APA-4 para todo o perímetro 

a ser ocupado pelo Eco-Parque, cujo objetivo era: “oferecer à área mencionada a desejada 

proteção, impedindo que ela venha ser degradada pela ocupação urbana, quer por favelas, quer 

por incorporadores imobiliários (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1992m, p. 1).  

Finalmente, na 23ª reunião do GTB (13/05/1992), o vereador Macedo Bastos marcou 

para o dia 19 de maio audiência pública sobre o Projeto de Lei do vereador Toni Florestan. Com 

a concordância do presidente da câmara dos vereadores, o GTB agendou sua próxima reunião 

para o mesmo dia da audiência, uma hora e meia antes, com o compromisso da participação de 

todos os membros do GTB na audiência pública, visando apoiar o vereador Toni Florestan. 

Assim mesmo, Cristóvão Cursino buscou divulgar a audiência pública, com o objetivo de atrair 
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segmentos da população interessados nas discussões ambientais para o recinto (SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 1992b). 

As disputas entre os membros do GTB no caso do Projeto de Lei do vereador Toni 

Florestan fornecem indícios de interesses conflitantes para com a preservação do Banhado. 

Como aponta Bourdieu (2004) a estrutura das relações objetivas é o que determina as ações dos 

agentes, incluindo os pontos de vista, os temas escolhidos, os objetos pelos quais nos 

interessamos, etc. Nessa ótica, os agentes sociais podem ser vistos simplesmente como 

partículas passivamente conduzidas pela estrutura do campo. Todavia, há lutas em torno da 

estrutura dos campos, tornando estes espaços sujeitos a relações de forças que implicam 

tendências e probabilidades. Os agentes na verdade, têm disposições adquiridas, isto é, o 

habitus, que são maneiras de ser permanentes, portanto duráveis e que podem levá-los a 

oporem-se às forças do campo. 

Diante de pressão do GTB em torno do Projeto de Lei do vereador Toni Florestan, o 

prefeito Pedro Yves aprovou a alteração da Lei de Zoneamento nº 3.721/90, correspondente ao 

perímetro de abrangência da área de Utilidade Pública do Decreto nº 7.458/91, alterando a área 

do Banhado para APA-4, a fim de implantar o Eco-Parque através da Lei Ordinária n° 

4134/1992 de 11 de agosto de 1992 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1992n). O vereador Toni 

Florestan havia sido vitorioso anteriormente em representar os anseios da sociedade civil pela 

preservação ambiental, quando encaminhou ao poder executivo um projeto de lei, sancionado 

pelo prefeito Pedro Yves através da Lei Complementar nº 040/92, em 4 de fevereiro de 1992, 

que garantiu a preservação paisagística do Banhado, proibindo gabarito de altura nas 

construções de edificações térreas ou com mais de um pavimento, na orla do Banhado, bem 

como em toda a extensão do talude (CHUSTER, 2010).  

Ressalte-se que este ciclo de vitórias ambientalistas locais foi contemporâneo à 

realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Humano, a Eco-92, que reuniu na cidade do Rio de Janeiro representantes de governo de 170 

países, onde foi acordado internacionalmente um programa a ser seguido por todos os países 

signatários, intitulado: Agenda 21. O documento reúne um conjunto de ações de longo prazo, 

objetivando o desenvolvimento sustentável para o século XXI (FANTIN, 2005). No contexto 

da Eco-92, o presidente do GTB, Mario Galvão, incluiu na pauta da 11ª reunião (14/01/1992) 

a intenção de apresentar o projeto do Eco-Parque na Eco-92 a ser realizada no mês de junho 

daquele ano (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1991l). Ainda no ano anterior, a apresentação do 

Ecoparque na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
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Humano era veiculada no Valeparaibano com grande expectativa. Nesta atmosfera favorável 

aos debates ambientais, o GTB almejava viabilizar a contratação de empresas privadas 

internacionais interessados em financiar o Ecoparque (VALEPARAIBANO, 1991b).     

Em junho de 1992, o Escritório José Carlos Sérgio enviou ao presidente do GTB um 

Estudo Preliminar do Plano Diretor do Ecoparque do Banhado, outrora encomendado pelo 

mesmo grupo. O ponto de partida do Plano Diretor do Eco-Parque foi o Programa Conceitual, 

desenvolvido pelo IAB-Vale do Paraíba. Inicialmente, o Plano Diretor do Eco-Parque 

caracterizou as causas da degradação ambiental do Banhado, incluindo o histórico recente de 

ações antrópicas, constituindo a categoria analítica degradação do Banhado. De acordo com o 

Plano Diretor do Eco-Parque, as causas da degradação ambiental eram: reincidência de 

construções na orla, despejo de detritos orgânicos em grande escala, falta de segurança e 

marginalidade; expansão da favela (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1992c). 

A partir da categoria degradação do Banhado, vimos anteriormente o histórico avanço 

dos condomínios fechados e apartamentos na área do Banhado, legitimados pelas leis de 

zoneamento, com sucessivas alterações para benefício dos setores imobiliários e construção 

civil. De fato, o Plano Diretor do Eco-Parque apontou a reincidência de construções na orla. 

Quanto à questão sobre a falta de segurança e marginalidade, o Plano Diretor do Eco-Parque se 

referia indiretamente às famílias do Jardim Nova Esperança (IDEM, IBID). Entre agosto de 

1991 a fevereiro de 1992, segundo Martins (1992), houve uma verdadeira guerra de quadrilhas 

no Banhado, fato que prejudicou o trabalho dos assistentes sociais, devido ao clima de 

insegurança instaurado, que inibiu não somente os servidores, mas os moradores que ficavam 

com receio de se expor.  

Nesse sentido, Macedo Bastos havia informado aos presentes na 8ª reunião do GTB 

(03/12/1991) os resultados da reunião realizada no Jardim Nova Esperança, que reuniu três 

lideranças do Banhado, o Coronel José Vicente da polícia militar e a Comissão Social do GTB. 

De acordo com Macedo Bastos, as lideranças dos moradores do Banhado apresentaram suas 

inseguranças ao Coronel José Vicente. De acordo com o coronel, o policiamento do Jardim 

Nova Esperança estava ocorrendo dentro dos padrões de normalidade, uma vez que não seria 

possível aumentar o número de homens e viaturas, pois a corporação não dispunha de efetivo 

suficiente. Deste modo, o vereador Macedo Bastos apresentou a proposta de criação de uma 

Comissão de Moradores do Banhado, de modo que o Sr. Antônio Domingues, vulgo Paraíba, 

foi escolhido como líder da comissão (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1991h). 
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Ainda na 8ª reunião do GTB (03/12/1991), a questão do despejo de detritos orgânicos 

no Banhado foi posta em discussão, o que revela que por um curto período o GTB tornou-se 

uma espécie de órgão de fiscalização ambiental do Banhado. Antes de mais nada, Valter Melo 

ressaltou a prioridade da realização do saneamento de toda a área do Banhado, pois era de 

conhecimento dos presentes que havia lançamento de esgotos do centro cidade no Banhado, 

através de 25 bocas da Sabesp. Por conseguinte, Cristóvão Cursino expôs o problema do 

despejo de lixo orgânico no Banhado, que havia sido objeto de denúncia do jornal 

Valeparaibano, em reportagem que declarava que servidores municipais despejavam 

diariamente toneladas de lixo orgânico no Banhado, utilizando caminhões da limpeza pública. 

Segundo Vera Assis, diante da denúncia do jornal Valeparaibano o prefeito Pedro Yves cobrou 

explicações do secretário da Secretaria de Serviços Municipais (SSM), que informou que os 

servidores responsáveis pelas irregularidades seriam punidos com rigor. Como medida 

preventiva, o secretário da SSM autorizou a colocação de piquetes para demarcar a área (idem, 

ibid).  

Assim sendo, não parece haver parcialidade do GTB quanto a fiscalização do grau de 

degradação do Banhado. Para o GTB, a degradação cotidiana do Banhado provinha de 

diferentes usos da várzea, independente das classes sociais, incluindo tanto os moradores da 

favela, como a municipalidade, loteadores, construtoras e outros.  

Sendo assim, o Plano Diretor do Eco-Parque se apresentou como uma solução diante do 

estágio avançado de degradação da área do Banhado. O Eco-Parque seria fruto do 

estabelecimento de parcerias público-privadas, que pudessem colocar no mercado o Eco-Parque 

em condições competitivas, para impulsionar o turismo. Para tanto, foram estabelecidas as 

diretrizes do empreendimento (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1992c):  

a) Ocupação de áreas degradadas, induzindo ao saneamento.  

b) Controle do trânsito de veículos no Eco-Parque, privilegiando o uso para pedestres, 

ciclistas e veículos da administração do parque.  

c) Elemento divisor entre a “área do Banhado” e a “área do parque” (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 1992c, p. 4).  

d) as áreas construídas não deveriam ser superiores a 1% da área total do 

empreendimento. 

Por conseguinte, o Plano Diretor do Eco-Parque tinha metas ambiciosas, como a 

reconstituição do ecossistema original do Banhado e vegetação nativa. Além disso, objetivava 

solucionar a questão social do Jardim Nova Esperança, através da transformação do bairro em 
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agrovila. O programa do Eco-Parque reuniu um conjunto de equipamentos e paisagismo (idem, 

ibid), cujo zoneamento nos remete mais uma vez à ideia da Disney World Tropical, a partir dos 

equipamentos propostos (Quadro 18): 

 

Quadro 18. Estudo Preliminar do Plano Diretor do Eco-Parque do Banhado. 

Estudo Preliminar do Plano Diretor do Eco-Parque do Banhado 

Área de 

recepção e 

informações 

Atividades de 

lazer, 

educativas e 

culturais I 

Centro de 

Produção do 

Conhecimento 

Ambiental 

Área de 

lazer, 

educativas e 

culturais II 

Agrovila Mirante Equipamentos 

Marco 

símbolo 

Praça do 

abraço 

Avenida do 

Conhecimento 

(2º segmento) 

Avenida do 

Conhecimento 

(3º segmento) 

Área de 

horticultura 

Módulo 

cultural 

Portarias I e II 

Praça de 

acesso 

Avenida do 

Conhecimento 

(1º segmento) 

Universarium Praça do 

corpo 

Canto 

esperança 

Circuíto 

training 

Estacionamentos 

I e II 

Exposição 

permanente 

Praça das 

tradições 

Módulos da 

natureza 

 Entreposto  Restaurante 

Deck 

 Tenda do 

folclore 

Área de 

práticas 

ambientais 

   Lanchonetes 

 Lago     Sanitários 

 Vila do ontem     Manutenção 

 Casa da 

memória 

(CAMEM) 

    Administração 

      Viveiro 

      Ciclovia 

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1992c). Elaborado pelo autor. 

 

Este foi o último programa proposto pelo GTB, que sintetizava as ideias preliminares 

do Ecopark 2000 e do Programa Conceitual. No Plano Diretor do Eco-Parque o tratamento 

paisagístico foi pensado para cumprir a meta de recuperar o ecossistema original do Banhado. 

Através do zoneamento, seriam criadas zonas de uso específicas para garantir a preservação 

(idem, ibid): 
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1) Zona de Preservação; corresponderia à área protegida do Banhado, julgada o coração 

verde. 

2) Zona de Reconstituição; corresponde à recuperação da mata ciliar através do manejo 

de espécies nativas da região e recomposição da vegetação da orla do Banhado. 

 3) Zona de Interferência; corresponde às áreas ocupadas por bosques, pomares, jardins 

e praças.    

As construções, atividades e equipamentos seriam distribuídos de acordo com estas três 

zonas. Façamos uma descrição do Eco-Parque, com base nas informações de seu plano diretor 

(Quadro 17).  

Primeiro, o Marco Símbolo se tratava de um monumento, na verdade uma fonte de pedra 

bruta, com uma pirâmide de aço, “simbolizando, respectivamente, força da natureza que 

sustenta o homem e a sua tecnologia” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1992c, p. 8). O Marco 

Símbolo deveria ser situado na praça de acesso principal, para recepcionar os visitantes.  

Segundo, a Praça do Abraço com a arquitetura de um pátio ajardinado em formado 

semicircular, representando dois braços abertos para acolher os visitantes.  

Terceiro, a Avenida do Conhecimento, isto é, a artéria principal do Eco-Parque, cuja 

arborização percorria toda a malha viária. A Avenida do Conhecimento tornar-se-ia um 

elemento estético para os observadores posicionados no Mirante e na orla do Banhado. Teria o 

papel de induzir o visitante a relembrar “nossas origens e de nossos antepassados, seus feitos, 

seus costumes” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1992c, p. 8).   

Quarto, a Praça das Tradições, criada junto à depressão natural, seria equipada de uma 

concha acústica para realização de festas regionais e manifestações culturais.  

Quinto, a Tenda do Folclore, tratava-se de um espaço coberto, evocando a imagem de 

um circo. A Tenda do Folclore seria destinada à realização de feiras de artesanato, exposições, 

eventos e manifestações folclóricas do homem valeparaibano.  

Sexto, o Lago, que diferentemente dos projetos anteriores com dois lagos ou mais, 

limitava-se a um único lago, relativamente grande, compreendendo 6% da área total do Eco-

Parque. Delimitaria a “área do parque” e a “área do Banhado” (p. 10), representando um 

potencial elemento estético a ser visualizado pela orla do Banhado. 

Sétimo, a Vila do Ontem, tratava-se de um imenso play-ground destinado ao lazer das 

crianças, contendo equipamentos de diversões, cujas construções deveriam retratar a arquitetura 

colonial brasileira. 
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Oitavo, a Casa da Memória (CAMEM) seria uma edificação proposta para guardar os 

objetos da cultura regional.  

Nono, o Universarium seria uma edificação altamente tecnológica, situada no centro de 

uma grande praça que imitaria o formato de uma planta circular. Trata-se de uma construção 

com cúpula reluzente, devendo cumprir uma importante função estética para quem visualiza o 

Banhado de sua orla, “provocando contraste visual belíssimo, inserindo o cunho tecnológico 

característico de nossa cidade” (p. 10).  

Décimo, Módulos da Natureza, seriam edificações destinadas à realização de pesquisas 

científicas, exposições, palestras e aulas relativas ao meio ambiente e desenvolvimento de 

atividades agrícolas. Os ensinamentos e práticas educativas seriam realizadas em áreas de 

contorno às edificações, que abrigaria hortas que poderiam ser apreciadas pelos visitantes. Na 

verdade, os Módulos da Natureza deveriam fornecer a orientação necessária para os futuros 

moradores da agrovila, em suas atividades hortifrutigranjeiras.  

Décimo primeiro, a Praça do Corpo, destinada a atividades esportivas e recreação. O 

Plano Diretor do Eco-Parque estabelece uma nova distinção para com as antigas propostas de 

transformação da paisagem do Banhado em parque temático. Assim, o Plano Diretor do Eco-

Parque, “no intuito de impedir que o conjunto se torne um grande centro esportivo, ideia que 

não coaduna com as metas deste plano, propomos um número reduzido de quadras esportivas, 

limitando assim o seu uso a pequenos grupos de usuários” (p. 11). 

Décimo segundo, Agrovila, tem como objetivo principal de “cercear o crescimento da 

favela através de um processo de reordenação, em função da adequação do modus vivendi das 

famílias ali residentes, à atividade agrícola a ser desenvolvida em sua faixa” (p. 11). Com a 

Agrovila, planejou-se uma espécie de reurbanização, que chamar-se-ia Canto Esperança, 

“através do redesenho na composição urbana já existente, de tal maneira que o traçado de vias 

assim como o casario sem macular a paisagem, tenham uma correspondência intrínseca ao 

contexto do parque” (p. 11). Por fim, a área destinada a atividades hortifrutigranjeiras deveria 

reunir moradores que decidissem voluntariamente participar do modo de vida duma agrovila, 

na qual teriam permissão para trabalhar na terra sem ser, necessariamente, proprietários da 

mesma. 

Décimo terceiro, o Mirante foi pensado como uma estrutura vazada erguida na orla, cujo 

efeito plástico permitiria a ampliação do foco do observador. A partir de sua adequação ao 

centro e o paisagismo de entorno, tornar-se-ia o local para manifestações culturais. Para o Plano 

Diretor do Eco-Parque, o Mirante seria o “elo entre a cidade e o parque” (p. 12). 
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Essencialmente, o Eco-Parque almejava se contrapor aos projetos de tradição Disney 

World. O percentual menor de construções na área do Banhado, aliado a iniciativas de 

recuperação da vegetação nativa e integração de sua população tradicional, evidentemente, 

representaram um rompimento com os projetos anteriores, que objetivavam sua ocupação por 

condomínios fechados. Apesar do cunho ecológico, o Eco-Parque não representou um 

rompimento completo com a tradição de projetos de parques temáticos, pois a maneira como 

foi planejado o zoneamento do Eco-Parque, inevitavelmente, remete à ideia duma paisagem a 

ser consumida, tanto por turistas, como pela iniciativa privada.  

Martinelli (1992), em trabalho de graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo, 

realizado na Univap, realizou críticas contundentes ao Eco-Parque, devido ao caráter comercial 

da proposta. Nesse sentido, Zukin (2000) esclarece que a paisagem Disney World se volta 

essencialmente para o consumo seletivo do tempo como entretenimento. De tal sorte que 

consegue abstrair imagens do desejo e do prazer a partir do vernacular, projetando uma nova 

paisagem através do parque de diversões.  

Da forma semelhante, o Eco-Parque com suas atividades e equipamentos propostos, foi 

pensado para evocar nos consumidores a experimentação dos símbolos do passado nacional. 

De tal modo que a cultura regional e o meio ambiente tornam-se objetos de consumo visual, 

quando integrados ao conjunto de paisagens imaginárias do parque ecológico.  

Com a proposta do Lago, mais uma vez se materializa a subcategoria: “a cidade do 

interior que tem um mar”, integrada ao tradicional conjunto de representações do Banhado, 

incluindo o “coração verde”, o “cinturão verde”, o “anfiteatro”, etc. Deste modo, a construção 

do Mirante na orla maximizaria o consumo visual da paisagem do sonho.   

Para Martinelli (1992), o projeto Eco-Parque não tem base na realidade ambiental e 

social do Banhado. Para construir o lago seria necessário movimentar grandes volumes de terra, 

fato que descaracterizaria o ambiente. Quanto ao projeto Agrovila, a autora considerou 

absolutamente “impraticável incentivar a população da favela, que na maioria trabalha na 

indústria e comércio e, portanto, sem vocação para práticas agrícolas, a produzir hortifrutis” 

(MARTINELLI, 1992, p. 38).  

De forma complementar, o trabalho de Martins (1992) corrobora as informações de 

Martinelli (1992). As informações do trabalho de Martins (1992) são fruto de uma experiência 

de estágio na Secretária de Desenvolvimento Social (SDS), da Prefeitura Municipal de São José 

dos Campos, no período de abril de 1990 a outubro de 1992. Na época, a estudante de Serviço 

Social realizou visitas e diálogos constantes com a comunidade, com o objetivo de conhecer as 
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formas de organização e cotidiano dos moradores do Banhado. Por ora, serão enfocadas as 

relações de trabalho, estudo, saúde e outras no início da década de 1990.  

No quesito relações de trabalho, Martins (1992) pode identificar a presença de 

trabalhadores da construção civil, funcionários públicos, cozinheiras, empregadas domésticas, 

porteiros e zeladores, cuja renda mensal familiar não ultrapassava três salários mínimos. Quanto 

às escolas, a maioria das crianças frequentava a Escola Estadual de 1º Grau Olímpio Catão, 

localizada no centro da cidade. Na saúde, a estudante identificou que os moradores utilizavam 

os serviços de saúde da região central e proximidades. Quanto ao transporte, todas as linhas de 

ônibus passavam na avenida que contorna o Banhado, com frequência de no máximo vinte 

minutos.  

Com a contribuição de Martins (1992), percebemos a importância da proximidade do 

Jardim Nova Esperança com o centro, pois, evidentemente, é no centro onde está a maioria das 

oportunidades de trabalho, comércios e serviços especializados. Com a transformação do 

Jardim Nova Esperança em agrovila, a maioria dos moradores do Banhado não seria integrada, 

pois vivia numa área que mesclava o modo de vida rural e urbano. A agrovila incluiria somente 

os moradores que se adequassem ao novo modo de vida, baseado na produção e 

comercialização de produtos hortifrutis. Talvez, a agrovila pudesse integrar os moradores que 

possuíam chácaras no Banhado. Como apontou Martins (1992), os chacareiros viviam numa 

parte da comunidade, dispondo de grandes áreas para plantio. No entanto, presume-se que a 

maioria dos moradores do Banhado não conseguiria se adequar ao modo de vida duma agrovila. 

Por conseguinte, deixariam de ser proprietários de terrenos, com o único compromisso de viver 

da produção agrícola. 

Na verdade, a agrovila integrava a visão onírica de uma paisagem transformada para o 

consumo visual. A importância do consumo visual é reforçada no fato de o Escritório José 

Carlos Sérgio ter sido contratado pela municipalidade, via GTB, para desenvolver um projeto 

de “Reurbanização da Orla do Banhado”. Este projeto integrava o Eco-Parque, cujo tratamento 

paisagístico dispensado à avenida boulevard, ou seja, o ponto de vista de quem vê o Banhado 

“de cima”, nos permite compreender a importância da representação do Banhado a partir da 

categoria “Banhado cartão postal”. 

De acordo com o Escritório José Carlos Sérgio, a orla do Banhado é, na verdade, a 

“pedra fundamental” da restruturação das Avenidas São José e Madre Teresa (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 1992d, p. 1). A mensagem “pedra fundamental” nos remete ao significado de um 
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elemento fundador, no caso, o elemento fundador da paisagem do Banhado, na visão do 

observador que a contempla “de cima”, a partir do talude.  

De acordo com o projeto, a visão privilegiada do talude, somada ao desnível de 

aproximadamente 30 metros, entre o Banhado e as avenidas, “assumem juntos, características 

únicas para o desenvolvimento deste projeto, o qual procurou resgatar e valorizar a história do 

Banhado” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1992d, p. 1). Assim sendo, a Reurbanização da Orla 

do Banhado propiciará a transformação do “meio urbano construído e o meio natural preservado 

em elementos de integração” (p. 1). De fato, a mensagem acima salienta que a localização 

privilegiada para a observação do Banhado é, necessariamente “de cima”, a partir da avenida 

que contorna o Banhado. Não surpreende que o desenvolvimento de um projeto de 

reurbanização da avenida boulevard, se justifique a partir da função que cumpre para 

manutenção da visão hegemônica da paisagem; o Banhado cartão postal. 

O conceito de hegemonia compreende o conjunto de forças sociais e políticas distintas, 

unificadas num bloco histórico através da ideologia dominante. O esforço pela unidade das 

forças sociais aliadas e inimigas no bloco histórico só ocorre mediante a supremacia política da 

classe dominante (GRUPPI, 1980; GRAMSCI, 1982). Não raro, a representação do Banhado 

cartão postal” tornou-se a visão hegemônica da paisagem, esta última se desvela numa espécie 

de ideologia visual.  

Com base na representação do Banhado cartão postal, o Escritório José Carlos Sérgio 

objetivava cumprir com a “Reurbanização da Orla do Banhado” por meio da construção do 

calçamento e a criação do Mirante, este último considerado “elemento novo, mais forte e 

abrangente do projeto” (p. 2) composto por uma estrutura metálica avançada sobre o talude, 

com pórticos em forma de V invertido e apoios puntiformes, além de cobertura de aço pré-

pintadas e piso com chapas de ferro gradeada. Além da função estética e contemplativa do 

talude, o Mirante proposto foi planejado para reunir manifestações culturais e artísticas, com 

mobiliário urbano disposto no entorno do Mirante. Nas figuras 50 e 51 vemos plantas do 

Mirante proposto.  
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Figura 50. Plataforma desmontável (Mirante), corte. 

 

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1992d). 
 

Figura 51. Plataforma desmontável (Mirante), fachada. 

 

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1992d).   

 

Na Ata da 31ª reunião do GTB (15/07/1992), Maria Galvão anunciava a decisão do 

grupo pela criação de cinco forças-tarefas, que deveriam dedicar-se no cumprimento de cinco 

objetivos para a implantação do Eco-Parque (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1992e). 

a) Força-Tarefa APA-4, coordenadora: Vera Elisabeth Assis.  

b) Força-Tarefa Desapropriação, coordenador: Aimberê Carvalho 

c) Força-Tarefa Negociação, coordenador: Mário Galvão 

d) Força-Tarefa Mirante-Marco, coordenador: Cristóvão Cursino 

e) Força-Tarefa Executivo, coordenador: Antônio Gomes de Oliveira Filho  
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A Força-Tarefa APA 4 tinha como missão conseguir a aprovação da câmara de 

vereadores e sanção do prefeito Pedro Yves, do projeto de lei de vereador Toni Florestan que 

estende o conceito de APA-4 para toda a área do Banhado. 

A Força-Tarefa Desapropriação tinha a missão de conseguir a autorização do prefeito 

para desapropriar, via decreto municipal, uma área situada defronte ao Residencial Esplanada 

do Sol, considerada prioritária para a implantação do Eco-Parque.  

A Força-Tarefa Negociação, como o próprio nome diz, visava negociar com os grandes 

proprietários do Banhado a troca da área do Lago do Eco-Parque, com o objetivo de evitar 

desapropriações na maior parte do Banhado.  

Força-Tarefa Mirante-Marco, objetivava implantar o Mirante e do Marco-Símbolo, 

visando tornar irreversível a implantação dos demais equipamentos do Eco-Parque.  

A Força-Tarefa Executivo seria conduzida por um executivo designado pelo prefeito 

Pedro Yves para atuar na instalação do Eco-Parque (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1992e). Por 

meio do Decreto n° 7753/92, de 21 de agosto de 1992, foi nomeado para compor o GTB o 

executivo da municipalidade João Otávio Menezes Marques, funcionário da Secretaria de 

Governo da municipalidade (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1992f; 1992g).   

Diante da falta de recursos da municipalidade fica implícita nas últimas atas do GTB a 

situação de dificuldade enfrentada pelos membros do GTB, organizados nas cinco forças-

tarefas. Em ofícios enviados ao GTB, o Escritório José Carlos Sérgio consultava sobre a 

possibilidade de contratação da consultoria para desenvolvimento dos projetos do Eco-Parque 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1992h). Em resposta, Mario Galvão anunciou que o GTB estava 

negociando a assinatura de um convênio com a municipalidade e a Univap para a realização de 

projetos técnicos, sem ônus para a administração municipal (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 

1992i). Na 38ª reunião do GTB (29/11/1992), realizada excepcionalmente nas dependências da 

Univap, o grupo de trabalho havia apresentado do projeto do Ecoparque ao reitor da instituição, 

o Professor Baptista Gargione Filho, e demais dirigentes. No entanto, o andamento das 

discussões foi prejudicado diante dos últimos acontecimentos no âmbito nacional, cuja sessão 

de câmara no Congresso Nacional dava parecer favorável ao impeachment do presidente 

Fernando Collor de Melo (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1992l).  

Anteriormente, na 36ª reunião do GTB, Cristóvão Cursino apresentava os dados 

correspondentes ao orçamento preliminar para a montagem do Mirante, no valor de US$ 150 

mil. Cristóvão Cursino aguardava outros dois orçamentos, estimados em cerca de US$ 130 a 

US$ 120 mil. O mesmo acreditava que a empresa contratada seria convencida a construir 
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juntamente o Marco-Símbolo, cujo valor seria relativamente menor (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 1992j). Porém, na 37ª reunião do GTB, Cristóvão Cursino ponderava a viabilidade 

da construção do Mirante ainda na gestão Pedro Yves, em virtude dos problemas financeiros 

enfrentados pela municipalidade (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1992k).  

Diante deste obstáculo, membros do GTB almejavam conseguir recursos da iniciativa 

privada. Na 33ª reunião do GTB, Vera Assis, que coordenava excepcionalmente o grupo, em 

virtude da ausência de Mário Galvão, informava a ocorrência de duas reuniões com 

proprietários da área da Concha do Banhado, onde foi discutido a possibilidade de troca de 

metros cúbicos de areia extraída do lago por área doada pelos referidos proprietários. No 

entanto, a posição dos proprietários era ampliar a área do lago em direção as jazidas de areia, o 

que muito desaprovou os membros da Força Tarefa 4, pois incidiria numa modificação muito 

grande do Plano Diretor do Banhado (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1992g).  

Com a finalização dos trabalhos do GTB, a administração Pedro Yves abandonou o 

projeto da agrovila, anunciando a desapropriação de todas as famílias do Banhado (MARTINS, 

1992). A próxima seção apresentará as vozes dos moradores do Banhado. Ademais, veremos a 

consolidação do Projeto do Anel Viário, desta vez no contexto de inserção de organismos de 

crédito internacional. 

 

3.4 Quarto Tempo. Planejamento Empresarial no Século XXI: A Hegemonia de uma 

Visão de Cidade Rodoviarista 

 

3.4.1 O pesquisador olha o Banhado “de cima”, mas também “por dentro”: Banhado, um 

espaço pluridimensional 

 

Eu cresci em São José dos Campos vendo o Banhado a partir “de cima”, da janela do 

ônibus. Quando criança, ao passar pela Avenida São José, eu avistava as vaquinhas pastando 

na encosta do Banhado, quase chegando na avenida. Somente com aquele encontro inusitado 

entre o rural com o urbano, que se repetia eventualmente, fazia meu olhar se prender por 

alguns instantes em direção ao Banhado. Conforme ia me tornando adulto, a paisagem do 

Banhado passou a fazer parte do cotidiano, do trajeto até o estudo e o trabalho, portanto, não 

sentia motivação para contemplá-la.   

Com antecedência, a família e os amigos ajudavam a formar uma opinião sobre os 

lugares perigosos da cidade, no qual era recomendado não ir. No Campos dos Alemães, lugar 

de histórias de guerras entre policiais e traficantes. Na Santa Cruz, onde ouvíamos estórias de 
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chacinas entre grupos rivais. E no Banhado, tanto os familiares como os amigos contavam que 

a favela era utilizada para a fuga de criminosos, tanto daqueles que roubavam no centro, como 

aqueles que fugiam da penitenciária do Putim. Quem nos contava essas histórias falava com a 

convicção de quem conhecia há anos a realidade desses bairros, mas na verdade, nenhum deles 

sequer havia visitado o Campo dos Alemães, a Santa Cruz e o Banhado.   

Esse era o senso comum que tínhamos do Banhado e tantas outras comunidades. 

Embora, tivesse sido criado num bairro antigo da região norte, onde a realidade do tráfico de 

drogas não é diferente da realidade dos moradores do Banhado, no qual nós aprendemos a 

discriminar como as favelas.  

A graduação em História foi o divisor de águas. Embora fosse muito ingênuo, obtive 

acesso aos conhecimentos que almejava, e assim, pouco a pouco formava uma visão de mundo 

solidária aqueles que sofrem às injustiças sociais. No mestrado aceitei o desafio de estudar a 

comunidade do Banhado e as propostas de planejamento que historicamente haviam sido 

postas para aquela área. E, embora me sentisse preparado para estabelecer um contato com 

os sujeitos da pesquisa, simultaneamente, o campo colocava-me de frente com os estereótipos 

formados na minha juventude. 

Pouco antes da realização dessa pesquisa, no ano de 2011, teve início uma série de 

manifestações estudantis e sindicais contrárias ao aumento dos salários dos vereadores. Na 

onda da Primavera Árabe (2010-2012), as manifestações contra os supersalários dos 

vereadores propiciaram o surgimento de lideranças estudantis no cenário político local, 

organizados pela recém-inaugurada: Organização dos Jovens Estudantes (OJE). Era a 

primeira mobilização popular que eu participava, e eu me lembro da revolta, que não estava 

só em mim, ela tomava conta das ruas através de jovens que escondiam seus rostos com 

máscaras cirúrgicas, ou pintadas de azul e branco, numa alusão às cores da bandeira do 

município de São José dos Campos. Este patriotismo cívico se misturava a um conjunto de 

manifestações difusas, expressas nos cartazes: “Contra a Corrupção! ”, “Esporte, Saúde e 

Educação! ”, “Democracia Direta! ”, “Aqui jaz a Democracia! ”. O movimento contra os 

supersalários dos vereadores de São José dos Campos, conduzidos por estudantes que 

defendiam o apartidarismo da OJE era acompanhado do movimento sindical, que hasteava as 

bandeiras do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU). Parecia, que a luta 

contra os supersalários dos vereadores era apenas o estopim de uma insatisfação ainda mais 

profunda.  
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No ano seguinte o reitor da Univap, Baptista Gargione Filho, que se perpetuava no 

poder há duas décadas, foi demitido por justa causa num ambiente de acirrada crise 

institucional. A insatisfação estudantil contra os reajustes anuais das mensalidades e corte de 

bolsas tomava conta do ambiente universitário por meio de manifestações em todos os campus, 

fato que incidiu fortemente na queda do reitor.      

Hoje percebo, que aquelas manifestações, embora de caráter local, apontavam os 

indícios de que algo em nosso tecido social começava a mudar. No plano internacional, 

regimes autoritários do mundo árabe caíam, enquanto no plano nacional um pequeno protesto 

contra o reajuste da tarifa do transporte público de São Paulo, no ano de 2013, transformou-

se numa grande mobilização popular, que aumentava conforme os protestos eram reprimidos 

pela polícia. Com o tempo as manifestações tomaram conta das capitais dos estados, cidades 

grandes e médias, que haviam anunciado o reajuste da tarifa do transporte coletivo, 

transformando-se numa das maiores mobilizações populares da história do país, conhecidas 

como: as Jornadas de Junho.   

A exemplo de São Paulo, a Prefeitura Municipal de São José dos Campos havia 

autorizado o aumento da tarifa do transporte coletivo. O foco inicial da resistência ao aumento 

da tarifa partiu do Movimento Passe Livre (MPL-SP), na capital paulista. De forma 

semelhante, o núcleo de São José dos Campos (MPL-SJC) seguiu a mesma tendência, 

reivindicando a Tarifa Zero. Obviamente, as mobilizações do MPL-SJC não se comparavam 

às mobilizações nas capitais, mas o núcleo local do MPL conseguiu concentrar um número 

significativo de manifestantes na Praça Afonso Pena, com o objetivo de fechar a Rodovia 

Presidente Dutra.  

No principal dia dos protestos em São José dos Campos os trabalhadores das empresas 

que operavam o transporte coletivo paralisaram totalmente suas atividades. Apesar disso, a 

dificuldade no transporte não impediu a participação da juventude nos protestos, onde muitos, 

assim como eu, caminharam até o centro da cidade. Eu me lembro do estranhamento que senti 

ao ver lojas e barracas abarrotadas de produtos que faziam alusão às cores da Bandeira 

Nacional, como: buzinas, faixas e outras quinquilharias. Na Praça Afonso Pena, os estudantes 

e o movimento sindical dirigiam a multidão, composta majoritariamente por famílias vestidas 

com a camiseta da seleção brasileira. Era uma festa com palhaços, malabaristas e artistas de 

perna de pau, todos vestidos de verde-amarelo, numa atmosfera desgovernada.   

 Contudo, a bandeira da Tarifa Zero levantada pelo MPL sofria um esvaziamento 

político, diante das reivindicações difusas da multidão, expressa em cartazes e palavras de 
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ordem: “Não é só pelos 20 centavos”, “Abaixo a Corrupção”, e “Intervenção Militar”. Hoje 

me sinto frustrado ao perceber que aquele movimento pela Tarifa Zero desencadearia este 

surto de insatisfação generalizada contra os partidos de direita e esquerda, abrindo caminho 

para o avanço dos movimentos de extrema-direita. 

No primeiro semestre de 2014, iniciei o primeiro contato com as lideranças da 

Comunidade do Banhado. A partir da observação-participante, realizei diversas anotações no 

diário de campo sobre as reuniões do movimento que se formava. De forma atípica, a Comissão 

de Moradores do Banhado estava recebendo apoio dos coletivos que participaram das 

Jornadas de Junho. Assim, pude reencontrar amigos que participaram das jornadas e conhecer 

outros militantes que tiveram alguma participação naquela revolta.     

Em abril de 2014, dei início à primeira entrevista com um morador do Banhado. 

Através da colaboração de um tio que trabalhava da Fundação Cultural Cassiano Ricardo 

(FCCR), estabeleci o primeiro contato com o Senhor Kardec Gonzaga. Muito solícito ao 

telefone, demonstrou interesse em colaborar com a pesquisa, agendando local e horário. Para 

minha surpresa a entrevista não seria realizada no Banhado. Um misto de desapontamento e 

alívio me atravessara. Desapontamento por não conhecer o Banhado na ocasião e alívio por 

medo de conhecer o Banhado na ocasião.  

A entrevista foi realizada em seu escritório no centro da cidade, onde Kardec Gonzaga 

dava aulas de acordeom. Kardec Gonzaga é um músico profissional, na época contratado pela 

FCCR. O escritório era num sobrado da Rua Floriano Peixoto. Subi as escadas, e ao bater à 

porta o Senhor Kardec abriu prontamente, como se tivesse adivinhado minha chegada. Um 

estudante, senhor de média idade, aprendia os primeiros passos no acordeom. Aguardei o 

término da aula enquanto apreciava a disposição dos móveis e instrumentos musicais. Kardec 

Gonzaga tomou o acordeom, e com maestria tocava com seu aluno o hino do Nordeste, Asa 

Branca.  

“Quando olhei a terra ardendo 

Qual a fogueira de São João 

Eu perguntei a Deus do céu, aí 

Por que tamanha judiação”.  

 

Na ocasião, me surpreendi ao conhecer Kardec Gonzaga, um acordeonista renomado, 

com família estruturada e filhos bem empregados. Munido apenas com um gravador de fita 

K7, a entrevista transcorreu a portas fechadas, num clima descontraído. Ao fim da entrevista 

Kardec me entregou o telefone do Seu David Morais, considerado o líder dos moradores do 

Banhado. Ao falar com o Seu David Morais ao telefone, perguntei como faria para encontrá-

lo, esperando que ele me acompanhasse até o interior do bairro. David Morais me disse: “é só 
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descer aqui, você desce no ponto de ônibus de frente com o Habbibs, desce a ladeira. Você vai 

sair na Rua da Linha, aí você vira a esquerda e pergunta onde que é o Bar do Bigode”. 

Na ocasião, confesso que estava com medo. Um dia antes da visita ao bairro contei a 

uma amiga sobre minha pesquisa de campo. “Você vai voltar pelado” – disse ela com 

sarcasmo. No dia da entrevista deixei meus pertences pessoais no escritório onde meu tio 

trabalhava, que ficava na antiga Câmara Municipal. Na verdade, estava ciente de que havia 

perigo de entrar no bairro, mas diante de minha precaução, percebo que não estava seguro de 

mim mesmo.  

Por não conhecer o lugar, errei o caminho da entrada principal e acabei acessando o 

bairro por uma escadaria ao sopé da encosta. Era de manhã, não havia pessoas na rua 

principal. A encosta e o murro de pedras ao lado esquerdo, e as chácaras ao lado direito, 

cerravam a visão da rua despontando uma curiosidade acerca de quais mistérios haveria de 

encontrar no final do percurso. Logo de início uma distinção abrupta entre o centro e o 

Banhado: o silêncio. Um estranho e profundo silêncio no centro da cidade. Enquanto carros e 

ônibus disputavam os espaços no alto da avenida, o clima abafado parecia aumentar com a luz 

do sol reluzindo no asfalto, somada ao barulho do ranger dos motores, buzinas e poluição; no 

Banhado, a tranquilidade, o frescor do ar e da temperatura amena, o cheiro de terra e estrume, 

davam a impressão de que havíamos entrado noutra dimensão. 

Ao passar por moradores que armazenavam grandes fardos de material reciclável em 

galpões, cheguei à área de maior adensamento populacional. Encontrei alguns moradores, 

olhares desconfiados, cumprimento-os com “bom dia!”, que nem sempre era retribuído com a 

mesma cortesia. Havia algo estranho e misterioso nos olhares dos moradores. Perguntei para 

um senhor que estava bebendo cachaça na rua onde era o Bar do Bigode. Mesmo embriagado 

ele me guiou com certa dificuldade até a rua onde Seu David morava. Entrei na Rua José 

Miranda e vi uma placa com a inscrição “Bar do Bigode”. Duas portas de madeira, como as 

antigas vendas do século passado. A entrevista aconteceu no balcão do bar, com poucas 

interrupções devido aos clientes. Com o desenrolar da entrevista, David Morais apresentou os 

objetos pitorescos do bar: notas e moedas antigas, tanto nacionais como estrangeiras, 

incluindo cruzados, cruzeiros, réis, dólares, ienes, etc., mas o Seu David Morais se orgulhava 

mesmo dos “patacões”, que eram grandes moedas já sem inscrição, que havia achado na 

encosta do Banhado. A antiguidade e autenticidade das moedas podem ser confirmadas por 

um profissional em numismática. Também havia troféus conquistados pelo primeiro time de 

futebol do Banhado: o Bicentenário Futebol Clube, além de documentos e recortes de jornal 
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sobre o Banhado. Por fim, artesanatos que o Seu David colocava nas paredes, com mensagens 

aos devedores.  

Por um breve momento, alguns clientes interromperam a entrevista. Enquanto Seu 

David realizava o atendimento, pude observar que Seu David utilizava o caderno de anotações, 

cheio de rabiscos à caneta, onde anotava os pedidos de fiado. Arroz, feijão, macarrão 

desidratado, sabão em pó, havia um pouco de tudo naquele estabelecimento, que era, na 

verdade, uma extensão da casa do Seu David.  

A entrevista com David Morais realizada numa fita K7 não chegou a ser incluída no 

trabalho, mas foi extremamente importante para selar os vínculos com o líder da comunidade. 

Neste primeiro contato, observei a quantidade de tarefas de David Morais. Antes da entrevista, 

Seu David havia acabado de chegar de uma discussão com vereadores na Câmara Municipal. 

Conforme a entrevista prosseguia, David Morais pediu licença para interrompermos a 

conversa e reiniciá-la noutro dia, pois estava na hora de preparar o almoço de sua esposa, que 

estava doente e de cama. No dia seguinte, um compromisso na rádio o esperava às sete horas 

da manhã. Despedi-me de David Morais e subi a ladeira com vontade de voltar, vontade de 

conhecer um pouco mais sobre a vida dos moradores do Banhado. 

Após um período de observação-participante no campo, eu não tinha mais receio de 

entrar na comunidade, na verdade tinha livre acesso ao local, cujo aval havia conquistado com 

o Seu David, cuja liderança na comunidade garantiu a minha segurança. Contudo, ainda no 

primeiro semestre de 2014, os olhares de desconfiança dos moradores ainda me intrigavam. 

Ao cruzar com os moradores na Travessa dos Anões, ainda não recebia nenhuma devolutiva 

em meus cumprimentos. Ao visitar as casas dos moradores para conhecer melhor a 

comunidade, nem sempre eles me recebiam cordialmente. De casa em casa, os moradores 

especulavam: “você é da Prefeitura? ”, “você trabalha no gabinete da Amélia Naomi? ”, 

“você trabalha com o Cosme? ”, “Você trabalha no Vale? ”, “Você é da Grobo?”. Nessas 

ocasiões, compreendi que a relação dos moradores para com a municipalidade estava 

complemente desgastada, somada a decepções com a mídia, políticos e seus assessores, 

portanto precisaria de tempo para conquistar a confiança da comunidade.   

De acordo com minha frequência no campo, pude notar mudanças de comportamento 

dos moradores para comigo. Quando era abordado na Travessa dos Anões por algum morador 

conhecido, logo outro morador participava da conversa, e depois outro e mais outro até se 

formar uma roda de conversa. Logo, os moradores sabiam que não era mais um estranho. No 

entanto, a grande maioria não sabia que estava desenvolvendo uma dissertação de mestrado, 
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na verdade, acreditavam que eu era de algum movimento social. No geral, a confiança dos 

moradores era motivada pela esperança que haviam depositado nos atores e coletivos que 

estavam inseridos no Banhado, através de ações desenvolvidas na comunidade. Numa busca 

messiânica pela pessoa que salvaria o Banhado. Não raro, quando eu e outros amigos ativistas 

nos afastávamos do movimento, devido a compromissos da vida pessoal e profissional, os 

moradores se queixavam por nosso retorno, acreditando que os havíamos abandonado, ou de 

forma mais alarmante, supunham que houvéssemos traído a comunidade, passando para o lado 

da prefeitura. 

Entre 2014 a 2015, conforme participava das reuniões do movimento, chamou-me a 

atenção para as relações dos moradores do Banhado com o centro principal. Na maioria das 

ocasiões, o morador José Donizetti acompanhava-me em minhas atividades de campo. 

Donizetti é uma espécie de guia dos visitantes do Banhado. Assim, Donizetti e eu estabelecemos 

uma rotina: de manhã, realizávamos alguma atividade envolvendo minha pesquisa, ou, para 

benefício do movimento, às onze horas da manhã íamos ao centro almoçar no restaurante 

popular, o Bom Prato. À tarde, quando não havia encerrado as atividades, continuava até o 

raiar do dia. O percurso de descer e subir a entrada principal do Banhado proporcionou-me 

uma nova leitura do centro principal, a partir da identificação de atores pitorescos, no qual 

nunca havia identificado em minha vivência na cidade. Tais atores eram moradores do 

Banhado, na verdade, assíduos frequentadores do centro. Embora a maior parte da população, 

assim como eu, tivesse medo de conhecer o Banhado a partir “de dentro”, os pedestres 

visualizam, esbarram e conversam com moradores do Banhado todos os dias sem saber.  

Primeiro, o morador do centro. Com o esvaziamento das residências na região central 

e sua apropriação pelo comércio popular, são poucos os habitantes que ainda residem na 

região central. O Banhado possui a peculiaridade de estar separado e, ao mesmo tempo, 

contíguo ao centro da cidade. Devido a essa localização peculiar preserva-se o estilo de vida 

rural e urbano. Enquanto moradores do centro frequentam pontos específicos da região 

central, passando despercebidos em meio à multidão. Camuflados em meio aos passantes, não 

existe preconceito, e assim, o morador do Banhado transforma-se noutro passante qualquer.  

O morador do centro surge algumas vezes na fila do banco ou da lotérica, às vezes 

fazendo compras no calçadão. Frequentemente, via o morador do centro saindo com várias 

sacolas cheias de compras que havia feito no supermercado Comercial Esperança, que fica na 

Rua XV de Novembro. Na hora do almoço, via as mães que levavam seus filhos menores para 

almoçar no restaurante Bom Prato. Como morador do centro, o passante percorre toda a 
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região central a pé, sem a necessidade de pagar a tarifa do transporte público para se 

locomover.    

Segundo o pedinte. O pedinte que vive no Banhado não é o morador de rua do centro 

da cidade. Trata-se de um pequeno grupo de pessoas que atravessam as ruas centrais até 

chegar à Avenida João Guilhermino, onde estão os pontos de ônibus que reúnem a maior 

quantidade de usuários. Diante dos usuários, cada qual expõe sua história de vida, na 

esperança de adquirir alguns trocados. Poucos se afirmam como moradores do Banhado. A 

maioria expõe os problemas que o levaram a pedir dinheiro nas ruas. Às vezes a oratória não 

surtia nenhum efeito, mas noutras ocasiões, um ou outro usuário do transporte se comovia e 

cedia algumas moedas. Dentre 15 a 30 minutos depois, o mesmo pedinte retornava ao ponto 

de ônibus, repetindo o mesmo ritual. Há também os que pedem dinheiro nos semáforos. As 

vezes o pedido vem acompanhado da venda simbólica de balas. Quando não conhecia o 

Banhado a fundo, taxava-os como moradores de rua do centro, sem imaginar que era um grupo 

de moradores do Banhado. 

Terceiro, o ambulante. O pedestre pode cruzar com o ambulante na Avenida São José. 

Normalmente, os ambulantes conquistam uma posição nos pontos de ônibus das avenidas 

centrais, onde revendem alimentos, como: doces, biscoitos, sorvetes, pipocas, etc. Os 

ambulantes utilizam carrinhos adaptados para a comercialização de seus produtos, em sua 

maioria, comprados nas lojas do centro. Há também os ambulantes que trabalham com 

artesanato, pertencentes à tribo hippie, que se distribuem pelas praças do centro principal.   

Quarto, as domésticas. De manhã, via as domésticas nos pontos de ônibus da Avenida 

São José, aguardando pela chegada do ônibus que as levaria até o Jardim Aquárius, Jardim 

Colinas, Urbanova, Alphaville e outros bairros de alta renda. Embora a imagem coisificada 

da favela estivesse presente no senso comum, nenhum dos passageiros podia imaginar estar 

sentando ao lado de uma moradora do Banhado, que muitas vezes exerce duas ou três jornadas 

de trabalho.  

Quinto, os auxiliares de serviços gerais. Passa-se por eles todos os dias nas ruas, nas 

esquinas, senta-se ao lado deles nos pontos de ônibus, enquanto sua origem bairrista 

permanece desconhecida. Por meio do contato com o campo pude avistá-los trabalhando no 

centro principal, em sua maioria, servidores da Urbanizadora Municipal (URBAM), onde 

exerciam funções importantes na varrição de ruas, coleta de lixo e obras no centro da cidade. 

Nos anos subsequentes, a visão “de dentro” do Banhado permitiu que eu enxergasse a 

beleza e estética das ruas e vielas do Banhado. Nesse período, ainda não tinha um olhar 
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amadurecido para identificar a vulnerabilidade do bairro. Contudo, desenvolvi 

preliminarmente a sensibilidade que me ajudou a compreender a relação harmônica entre a 

geografia do bairro e as relações sociais. Por vezes, as ruas seguem linhas retas, mas também 

linhas curvas. Algumas ruas surgem inesperadamente, formando uma meia lua ou um círculo 

completo, às vezes se alargam, por vezes diminuem tanto que se transformam em trilhas. Os 

arbustos formam verdadeiros portais, que atravessados, revelam uma rua diferente da 

anterior, por vezes escura e misteriosa, mas às vezes iluminada. Sempre há nas ruas uma 

moradora do lado direito que conversa do portão de sua casa com a vizinha do lado esquerdo. 

Um senhor conversa através do buraco do muro da casa ao lado ou da casa de trás, ou mesmo 

da casa da frente. De certa forma, as ruas curvas estimulam o sentimento de vizinhança, 

integração e coesão social. De fato, o traçado da favela é semelhante ao traçado das cidades 

coloniais, cuja geografia convida à descoberta.  

O detalhe principal do traçado curvo estava na apropriação da rua como espaço de 

convivência e coesão social. Ao cair da tarde as donas do lar traziam cada qual o seu 

“banquinho” e faziam uma fileira rente ao muro ou ao portão de casa. Numa rua havia um 

grupo de cinco pessoas, e a dez metros havia outro de três, e na rua de traz mais seis, e assim 

sucessivamente. Também havia grupos de jovens, tanto garotas como garotos. As crianças 

corriam descalças no chão de terra. Assim como os adultos, as crianças se distribuíam em 

grupos no espaço, cada grupo praticava uma brincadeira diferente. Alguns soltavam pipa, 

outras brincavam de pega-pega, esconde-esconde, algumas jogavam bola na quadra de futsal, 

e algumas jogavam videogame na casa de amigos. No bar de esquina com a Rua José Miranda 

e Travessa dos Anões, a maioria dos apreciadores da “pinguinha” se reunia independente da 

hora do dia. Aos domingos o som alto do funk tomava conta do ruas e vielas do núcleo 

adensado, propiciando uma oportunidade de encontro e descontração para os jovens.   

Por vezes, a figura de um morador guiando um carrinho de mão com verduras surgia 

nas ruas e vielas do Banhado. Abastecido de alfaces, espinafres, acelgas, repolho, couve-flor, 

couve-manteiga, e tantas outras hortaliças plantadas nas hortinhas modestas nos fundos dos 

quintais, o vendedor oferece cada maço a R$ 1,00 ou R$ 1,50. Por sorte, consegui registrar em 

fotografia o cotidiano do comércio de verduras, a partir “de dentro” do Banhado. Isso ocorreu 

durante a entrevista com José Benedito M. da Silva, vulgo Piniquinho. O vendedor era o Seu 

Manolito, que aportou em frente ao portão da casa de José Benedito, gritando: “vai verdura 

aí! ”. Logo, Piniquinho convidou-me para sair: “vem cá pra você vê como é a vida no bairro”. 

No final, comprei dois maços de chicória por dois reais.  
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Durante a minha pesquisa, avalio que tive mais dificuldade de compreender a visão do 

Banhado “de cima”, talvez porque a paisagem do Banhado fazia parte do meu cotidiano. Na 

verdade, estive mais aberto para conhecer a visão do Banhado “de dentro”, pois representava 

a dimensão do desconhecido, na qual a separação física entre a avenida e o Banhado, somado 

a marginalização do local, me impediram de conhecer o Banhado como espaço de muitas 

dimensões (Vide anexo 6.1.4). Na verdade, só pude acessar a visão do Banhado “de cima” por 

meio da pesquisa documental, onde pude identificar as metáforas e projeções do Banhado, 

como o mar, a praia, o pôr-do-sol, o anfiteatro, e tantas outras que ainda compõem o habitus 

dos técnicos e políticos locais.   

 

 A expressão “uma roça na cidade” nos apresenta a compreensão do território a partir 

da perspectiva dos moradores, um território de muitas dimensões que é, ao mesmo tempo, roça 

e cidade. A categoria analítica “uma roça na cidade” nos revela o espaço da representação, 

cunhado verbalmente por David Morais. Aparentemente, “uma roça na cidade” nos remete a 

determinado sentido, cuja expressão unifica o rural e o urbano. Nas seções anteriores, 

investigamos nas histórias de vida o sentido da categoria “uma roça na cidade”, que na maioria 

das vezes, pôde ser identificada em duas questões do roteiro: “O que o Banhado representa para 

o senhor(a)” e “conte um pouco de sua infância no bairro”. Nas duas unidades de contexto os 

moradores valorizavam nas falas os atributos da roça, como as hortas de fundo de quintal, as 

minas d’água, os animais domésticos, além da infância vivida na várzea.  

Porém, as entrevistas também apontam para os atributos urbanos desta roça na cidade. 

Para os moradores entrevistados, o centro é tão importante quanto o Banhado. As relações 

sociais estabelecidas nos dois territórios dão sentido à categoria “uma roça na cidade”. Assim 

David Morais valorizou os atributos da roça, mas também expressava uma relação de afeto para 

com o centro da cidade. De implícito caráter saudosista, David Morais resgata as relações dos 

moradores do Banhado para com o centro, a partir de sua experiência na juventude, na qual 

ensaiou em forma de poesia. 

Saudade dos velhos tempos  

da minha querida São José dos Campos 

Bela Rua XV de novembro 

quando aos sábados e domingos 

aquela velha Rádio Clube  

que com suas músicas suave 

tocando e os casais a passear de mãos dadas 

outros trocando abraços e beijos 

a linda música oferecida pelas paquera  
a nossa Praça Afonso Pena 

os casais vendo os peixinhos a nadar 
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nos chafariz aos domingos a tardezinha 

vinha o pôr do sol  

aquela linda paineira velha  

soltando suas painas  

olho para baixo do nosso querido Banhado  

vendo a velha Maria Fumaça  

soando com seu apito  

chegando na estação 

e os trabalhadores no nosso querido e belo cartão postal  

fazendo e colhendo as plantações  

para levar para o nosso mercado municipal. 

Ali vive os pequenos lavradores desta querida cidade.  

(DAVID MORAIS, 2012).  
 

Em tom saudosista, David Morais descreve os pontos românticos da cidade de sua 

juventude, incluindo o cinema de rua que atraía as crianças da região central e do Banhado; o 

footing de sábado à noite na Rua XV de Novembro, onde os casais paqueravam; a Praça do 

Telefone (Praça Cônego Lima) era o costumeiro local de encontro dos casais. A Rádio Clube 

recebia os pedidos de músicas que eram oferecidas aos casais; na Praça Afonso Pena um 

chafariz com peixinhos coloridos tornava aquele local exótico e romântico, atraindo os casais 

para sua beirada. Nos finais de tarde de domingo, os namorados se sentavam na encosta do 

Banhado para admirar o pôr-do-sol, debaixo da antiga paineira velha, que ao soltar suas painas, 

lembrava neve caída. Ao longe se escutava o som dos apitos da Maria Fumaça, que margeava 

a encosta do Banhado em direção à estação ferroviária, sob o olhar ardoroso dos namorados 

(Informação verbal). 

Obviamente, pela posição central que o bairro ocupa junto ao centro, as relações entre 

a comunidade e o centro são de longa data, pois o Banhado cumpria a importante função de 

produtor de alimentos. Dentre os moradores entrevistados, a maioria relatou a história de seus 

pais e o vínculo com a agricultura, do qual vendiam sua produção para o mercado municipal, 

quando não haviam prosperado o suficiente para se tornarem proprietários de bancas no 

mercado municipal, como os pais de Sergio Blanque Garcia, Kardec Gonzaga, Teresa Ramalho 

de Aquino e José Benedito da Silva (Piniquinho) (Informação verbal).  

É comum identificar nas entrevistas, referências à proximidade do bairro com o centro. 

Podemos classificar o “centro” e o “Banhado” como subcategorias da roça na cidade, uma vez 

que seu sentido se manifesta de forma léxica nas palavras “cidade” e “Banhado” ou de forma 

sintática no advérbio “lá”, por exemplo: “lá em cima”, “lá embaixo”, “lá na (cidade)” ou “lá no 

(Banhado)” e assim por diante. Tais advérbios nos relevam muito mais do que simples formas 

de linguagem, pois apontam para a existência de fronteiras que, evidentemente, se baseiam na 

separação física entre o “centro” e o “Banhado”, mas também adentram numa distinção 
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simbólica. Por meio da linguagem, os moradores demarcam as fronteiras simbólicas do “centro” 

e do “Banhado”, uma vez produzidas por um sistema de palavras. 

Como analisou Schmid (2012), a teoria do espaço de Lefebvre compreende a relação 

entre espaço e linguagem, uma vez que a atividade do espaço estabelece um sistema de palavras. 

Assim, a produção do espaço implica, necessariamente, em três dimensões do espaço. A prática 

espacial, designa a dimensão material das formas de interação social; a representação do espaço, 

onde prática espacial pode ser linguisticamente demarcada como espaço; e o espaço da 

representação, que é a inversão da representação do espaço, no sentido de que as relações 

materiais se tornam veículo de simbolismos, invocando o sagrado, o profano e o sobrenatural. 

Deste modo, elencamos as categorias relacionadas às fronteiras simbólicas (Quadro 19) 

identificadas nos trechos das entrevistas, cujos significados nos permitiram compreender as 

dimensões do percebido, do concebido e do vivido.  

 

Quadro 19. Fronteiras Simbólicas. 

Categorias Subcategorias Unidades de Contexto 

Uma roça na 

cidade 

Banhado Cidade O que o Banhado representa para o 

Senhor(a)? Pulmão de São 

José dos Campos 

Cartão Postal de 

São José dos 

Campos 

Fronteiras 

Simbólicas 

Bairro Prefeitura O que tem de bom e o que tem de 

difícil de morar aqui? Moradores 

antigos 

Moradores novos 

Parte alta do 

bairro 

Parte baixa do 

bairro 

Chácaras Favela 

Lá em cima Lá embaixo 

Lá na frente Do outro lado 

Subir na cidade Descer no Banhado 

Os de cima Os debaixo 

Pessoas do centro Favelados 

Discriminação Trabalho Escola Ser morador do Banhado já causou 

algum problema ou dificuldade 

para o Senhor(a)? 

Saúde Por ser morador do 

Banhado 

Religião  

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas entrevistas com os moradores do Banhado. 
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Assim, quando José Donizetti respondeu a questão: “o que tem de bom e o que tem de 

difícil de morar aqui, pensando no tempo antigo e nos dias de hoje?”, ele demarcou a fronteira 

entre o Banhado e a cidade por meio do advérbio “aqui” (aqui no Banhado) e “sobe” (subir na 

cidade), somado a palavra “cidade” (Informação verbal). A partir da prática do espaço, José 

Donizetti e David Morais identificam o simbólico, criando o espaço da representação através 

da linguagem - a roça na cidade. Preservamos os erros de linguagem como forma de valorizar 

a origem rural do entrevistado.   

 

“O bom de morá aqui é que cê tá, cê mora num ambiente... é de roça, e ocê tá na 

cidade. Cê tá aqui cê tá na roça, cê sobe cê tá na cidade, e aqui, ele tá tudo, tá tudo 

perto né, tem, cê tem hospital perto, cê tém... supermercado perto, cê tem tudo perto, 

e ao memo tempo cê tá num ambiente de roça, um lugar que cê é... te dá mais uma 

paiz, cê num fica tanto ligado a essa... é... disputa de carro e tudo na cidade” 

(Informação verbal).  
 

As fronteiras simbólicas podem ser identificadas de acordo com o roteiro de entrevistas. 

Selecionamos alguns exemplos destas demarcações linguísticas, obviamente, ainda sem 

adentrar nos assuntos investigados por cada questão. Na questão: “O Sr(a). já vivenciou alguma 

proposta da prefeitura para retirar os moradores aqui do bairro?”, David Morais respondeu de 

forma contundente: “será que eu acho uma casa lá em cima pra aluga por quinhentos reais?” 

(Informação verbal). Para David Morais, “lá pra cima” tem como significado a cidade, e critica 

a proposta de auxílio-aluguel, oferecida pela administração municipal, com o valor máximo de 

quinhentos reais. Ao responder a mesma questão, Dora Alice de Jesus Garcia, discorreu sobre 

a questão do trabalho, cuja alternativa mais comum empregada pelos moradores do Banhado é 

mentir no endereço indicado no currículo, pois normalmente as empresas arquivam 

discriminadamente os currículos com endereço no Jardim Nova Esperança. De acordo com 

Dora Alice: “Ah! Coloca nome de família que mora lá em cima né” (Informação verbal).  

Ao discorrer sobre sua infância, Sergio Blanque fez uso do advérbio “subir” e da 

expressão “lá em cima”, no trecho a seguir que trata da entrada principal do bairro: “tinha que 

subi o morro mais tudo de barro, tinha que subi descalço e calçá o sapato lá em cima (sorriso), 

é porque senão chegava lá em cima nem como o sapato nem, da um passo pra frente dois pra 

tráis” (Informação verbal). Na entrevista de Dora Alice, ela complementou o relato de seu 

marido sobre a precariedade da entrada principal do bairro. Sergio Blanque transforma a 

dificuldade do acesso principal do bairro numa lembrança agradável da infância, enquanto Dora 

Alice, se queixou do acesso precário, pois representava uma dificuldade para as pessoas idosas, 

incluindo a entrevistada, que eventualmente precisava vencer o percurso do Banhado até o 

centro: “mas também sobe devagarzinho já tá lá em cima” (Informação verbal).  
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Podemos considerar que a fronteira simbólica se expressa na linguagem através da 

oposição entre o “centro” e o “Banhado”. Grosso modo; “lá embaixo” só existe em oposição ao 

que existe “lá em cima”, que por meio da linguagem realiza a distinção entre a “roça” e a 

“cidade”. Ao expressar sua opinião sobre a acusação do poder público sobre a degradação do 

Banhado causada pela presença do bairro, Piniquinho inseriu na mesma opinião as distinções 

“embaixo” e “em cima”.  

 

“Aqui cê vê as pessoa cuidá das pranta aí ó, pranta árvore, não agride a natureza, pode 

vê aí o jeito que tá aí... se acaso tivesse agredido não tinha árvore aqui embaxo não. 

Já tinha cortado tudo já! Porque aqui o pessoal preserva o verde né cara! Que é bom 

pra todos não é só pras pessoa que mora aqui não. É pras pessoa que mora na cidade 

também pra cima aí ó, pessoa que faiz visita pra cá, quando ele vê lado de cima aqui 

embaxo já vê aquela área bonita né, cheia de verde, paisage bonita né, sem agressão, 

sem nada, natureza é assim memo ué” (Informação verbal).   
 

Noutros exemplos, Kardec Gonzaga afirmou: “eu praticamente todo dia tô lá embaixo” 

(Informação verbal). Por sua vez, Fabrício Camilo utilizou os advérbios “lá”, “subia” e 

“descia”, para descrever as antigas celebrações da cultura popular, que aconteciam no “centro” 

e no “Banhado”.  

“Nós tínhamos a Festa de São Benedito que é na Igreja de São Benedito, ali no centro. 

Aquela cavaliada de São Benedito que era uma coisa maravilhosa! Tinha 

Moçambique, tinha congada, trazia os folclores da... do desafio de facão, não existe 

mais. Era tudo uma coisa assim fora de série! Sabe? O povo do Banhado subia tudo, 

subia. Quando era Festa de São João aí alguns desciam lá pra baixo. E aquela 

fogueirona enorme que fazia lá no Banhado, foguera de São João, que era São Pedro, 

Santo Antônio. A Festa de Santo Antônio dia 13, dia 24 Festa de São João e dia 29 

Festa de São Pedro, encerramento” (Informação verbal). 
 

Parte deste trecho está classificada na categoria: “Banhado antigamente”, o qual 

apresentamos nas seções anteriores. No entanto, Fabrício Camilo descreve a fronteira simbólica 

a partir da própria geografia do Banhado, cujo acesso é mediado pela entrada principal, no 

movimento de “subir” e “descer” a encosta. Assim sendo, “a roça na cidade” compreende, 

necessariamente, uma convivência entre “os de cima” (o centro) e “os debaixo” (o Banhado).  

Contudo, a distinção entre “em cima” e “embaixo” desvela muito mais do que as 

fronteiras simbólicas de um território simbolizado na expressão “uma roça na cidade”, mas 

apontam para a polarização de duas realidades opostas, primeiro, “os de cima”, no sentido de 

superioridade que a própria palavra remete, representando aqueles que estão situados no platô, 

ou seja, as instâncias de poder, como o Paço Municipal, a câmara dos vereadores, o judiciário, 

e aqueles que moram no centro, ou simplesmente utilizam enquanto passantes; segundo, “os 

debaixo”, no sentido de inferioridade, representando os moradores do Banhado, aqueles que 

vivem no fundo do vale, na várzea. O significado de inferioridade que o advérbio “embaixo” 
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transmite em relação ao Jardim Nova Esperança parece mais profundo do que a própria 

separação física entre o “centro” e o “Banhado”, cujo acesso é mediado pelas escadarias no 

sopé da encosta. Tendo em vista estes dois polos, os moradores do Banhado expressam a 

discriminação exercida pelos “de cima” contra “os debaixo” 

O sobrinho de Dona Cida, Wesley Marcelo Carvalho Rodrigues, que participou da 

entrevista coletiva com Orion, aborda brevemente o tema da “discriminação”, no qual 

categorizamos em: “por ser morador do Banhado”. Segundo Wesley: “quem mora lá de cima, 

que escuta falá tem um certo preconceito né. Fala “eu moro no Banhado”, “eu vò no Banhado”, 

as pessoas falam: “Ah! Cê vai fazê o quê?”, “Cê vai buscá droga, né?”, só por causa disso, mas 

não” (Informação verbal). Por sua vez, José Donizetti complementou ao descrever sua 

prematura experiência com a discriminação, ainda na escola (Informação verbal):  

 

“Quando foi, enquanto eu tava nesse convívio aqui, ali sem estudá sem nada, tava 

tudo certo. Quando eu fui pra escola aí começô, que na escola, o pessoal assim da... 

da escola que morava em outros bairros... e e era assim duma, num era... da cor negra 

né, então eles tinha uma discriminação: “Ah eu não quero sentá com o negrinho do 

Banhado!”... eles dizia assim, outra falava: “Ah ele é do Banhado, então não fica perto 

dele!”, “Ele é pobre!”, “A minha mãe falo que lá no Banhado só tem bandido!”, e por 

aí vai, é a discriminação total” (Informação verbal).  
 

Além da categoria discriminação, com sua ramificação em discriminação na “escola”, 

José Donizetti também nos apresenta a discriminação no “trabalho”, na qual ensaiamos 

brevemente nas entrevistas acima. Segundo o morador: “já indo pra idade adulto aí vem outro 

tipo de discriminação que é pro cê arumá trabalho. Cê vai arrumá trabalho, cê não consegue por 

que cê mora no Banhado” (Informação verbal). Como vimos, é comum entre os moradores do 

Banhado indicar outro endereço no currículo, no qual consideramos não apenas como uma 

forma de inserção no mercado de trabalho, mas, um ato de resistência. 

Para Orion Leônidas Aleixo a “discriminação” para com “os debaixo” também parte 

dos servidores das unidades de saúde. No relato de Orion vemos a subcategoria que trata da 

discriminação na “saúde” uma nova distinção entre “as pessoas do centro” e a “favela”: 

 

“A saúde pra gente a gente é discriminado no postinho [...] Às vezes dão mais 

preferência às pessoas do centro, que não seja da favela, e não dão as veis até remédio 

por... vai é “você é favelado”. Então a gente, a minha mãe memo é hipertensa, diabete, 

e alguns remédio as veis tem no sistema, mas a gente falá é uma coisa, cê vê é outra” 

(Informação verbal). 
   

Em grande parte das entrevistas, o tema da “discriminação” que ocorre pela oposição 

entre “os de cima” para com “os de baixo” só é superado pela palavra “prefeitura”. Para Orion 

a discriminação dos “de cima” para com os “debaixo” é devido à responsabilidade da prefeitura 
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pelo abandono do bairro. Para Orion: “A gente não é bem tratado na sociedade e a gente não é 

bem visto, porque a prefeitura nunca feiz uma melhoria de rua aqui [...] Então a gente é 

discriminado. A gente não tem valor e fora isso, o que a prefeitura feiz até hoje pra cá? Nada! 

A gente é esquecido” (Informação verbal). 

Durante toda esta seção os entrevistados farão inúmeras referências à prefeitura, julgada 

a principal responsável pela discriminação para com “os debaixo”. Pessoalmente, quando 

analiso minha trajetória como pesquisador que olha o Banhado “de cima”, mas também “por 

dentro”, vejo que eu também poderia ser representado como “os de cima”, se não fosse por uma 

pequena mutação que ocorreu em 2012, quando me graduei professor de História pela Univap, 

posteriormente amadurecida ao progredir na mesma instituição no curso de mestrado em 

Planejamento Urbano e Regional. 

O reconhecimento desta polaridade entre "os de cima" e "os debaixo" também foi 

reconhecido por assistentes sociais da municipalidade na elaboração do Plano Integral de Ação 

Social (PIAS) de 2008, que por meio de um diagnóstico socioeconômico, entrevistas com 

pessoas chave e reuniões com a Comissão de Moradores, perceberam o preconceito dos "de 

cima" para com os "de debaixo", De acordo com o PIAS, o preconceito isolou a comunidade 

do ponto de vista social, de modo que os moradores expressaram esta distinção aos técnicos: 

"somos os de baixo e os de cima não nos veem e nem nos reconhecem" (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 2008).  

A distinção entre "os de cima" e "os debaixo" não revela somente a forma como os 

moradores se percebem como marginalizados por sua condição moradores do Banhado, mas, 

também revela a luta de classes que separa uns dos outros, o centro, e a favela. No entanto, as 

fronteiras simbólicas não se limitam a oposição entre “os de cima” e “os debaixo”, pelo 

contrário, existem distinções no interior da comunidade, bem como formas de opressão e 

discriminação entre os próprios moradores. A princípio, identificamos a distinção “parte alta 

do bairro” e “parte baixa do bairro”. Assim como na representação anterior, os moradores 

utilizam os advérbios “em cima” e “embaixo” para distinguir a “parte alta do bairro” e a “parte 

baixa do bairro”. A “parte alta do bairro” compreende as habitações construídas ao longo do 

traçado da ferrovia, onde não há risco de alagamentos em dias de chuva. A “parte baixa do 

bairro” compreende áreas do núcleo adensado dispostas em direção da várzea. Estas últimas 

estão sujeitas à alagamentos em dias chuvosos, devido à falta de infraestrutura do bairro.   

Na entrevista de Piniquinho identificamos com maior facilidade as distinções “parte alta 

do bairro” e “parte baixa do bairro” num relato comovente sobre as famílias situadas em área 
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de alagamento, incluindo a família do entrevistado, que no passado vivia no único trecho da 

“parte alta do bairro” que alagava, devido à existência de um bueiro na Avenida Madre Teresa 

que despejava as águas da chuva no sopé da encosta. A realocação interna foi promovida pelo 

avô e o pai do entrevistado, que construíram uma casa noutro trecho da “parte alta do bairro”. 

Entretanto, Piniquinho responsabiliza a prefeitura pela situação de precariedade do Jardim nova 

Esperança, principalmente, na “parte baixa do bairro”. Segundo o entrevistado (Informação 

verbal):  

“Aqui passa aqui ó, aqui no quintal nossa aqui ó, na chácara aqui, ali passa o esgoto à 

céu aberto ali, que era pra tê feito a, que era pra tê feito o manilhamento ali todinho. 

Não fez manilhamento, fez manilhamento desse pedaço aqui até ali. E na parte de 

baxo onde o pessoal ali tá saino” (Informação verbal). 
  

A seguir, Piniquinho se emocionou ao relatar a condição da habitação de sua sogra, 

localizada na “parte baixa do bairro”.  

“Quando chove (pausa, choro)... a manilha aqui é grande, daquela grosa, e na parte de 

baxo é daquela pequena e aberta ainda, que acontece, vem a chuva forte (pausa, 

choro)... entra na casa do pessoal lá embaxo. Como o pessoal não vai querê saí dessa 

forma né? Agora nóis aqui, nóis tamo até tranquilo. Mais nóis não pode pensa só na 

gente, nóis tem que pensa nos otros também né. Então lá embaxo minha sogra mora 

lá, quando chove enche de água lá” (Informação verbal). 
 

De forma semelhante, Dona Cida relatou ter feito diversas realocações no Banhado. 

Quando chegou no Banhado junto com seu marido e filhos, a família morou de favor na casa 

de David Morais por duas semanas, até construírem uma casa de madeira nas imediações. No 

entanto, a primeira casa de Dona Cida foi construída próximo à valeta de esgoto. Nas palavras 

da entrevistada o terreno era “pinhocado de bicho”. Dona Cida viveu com a família por dois 

anos nesta casa, até situar-se definitivamente na “parte alta do bairro” (Informação verbal).  

No geral, a precariedade não é vista como um problema para os entrevistados, pelo 

contrário, é comum encontrarmos nas entrevistas a afirmação de que eram felizes, apesar da 

vulnerabilidade socioambiental. De acordo com Dora Alice: “aqui não tinha luz né, mas a gente 

era feliz assim mesmo” (Informação verbal). Kardec Gonzaga complementou: “as nossas casas 

ali, a gente não tinha luz elétrica, é nem banhero, não tinha nada, é a água encanada, então a 

gente usava água da bica, conforme tem a bica até hoje, e era lamparina, e a gente era tão feliz!” 

(Informação verbal). Como aponta Spink (2014) à noção de vulnerabilidade incorpora as 

condições sociais, econômicas e culturais de indivíduos ou grupos que os predispõem a maior 

ou menor suscetibilidade ao perigo; considera o componente subjetivo, de percepção do risco 

e sua hierarquização em relação a outros riscos, fornecendo melhor compreensão sobre as 

decisões tomadas e ambivalências diante dos riscos revelados. 
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No desenrolar dessa pesquisa, Donizetti e eu percorremos em muitas ocasiões as ruas e 

vielas do núcleo adensado. Nas visitas de campo, quase sempre passava no bar do Seu David, 

que fica na Rua José Miranda, uma via sem saída, transversal à Travessa dos Anões. Para 

acessar esta rua, era preciso descer uma pequena escada escavada no próprio barranco. No início 

desta rua, as paredes de uma casa demolida despertavam minha curiosidade desde as primeiras 

visitas a campo. Segundo Donizetti, a casa havia sido demolida nos idos de 2008, uma vez que 

a municipalidade removeu a família que estava domiciliada no local, mas não removeu os 

entulhos. A poucos metros do Bar do Seu David, a Rua José Miranda realiza uma curva, onde 

está o Bar da Cacilda, assim como os demais estabelecimentos, era uma extensão da própria 

casa. Cacilda realiza o atendimento dos clientes pela janela, no cômodo de frente para a rua que 

separa do espaço comercial do espaço privado. Trata-se de um bar e mercearia, cujo ponto forte 

do estabelecimento é a comercialização de bebidas. 

  Assim como as demais ruas do bairro, a Rua José Miranda não possui calçamento, cujo 

traçado é composto por terra e cascalhos, em sua maioria, proveniente das casas derrubadas 

pela prefeitura. Após a metade do percurso os cascalhos diminuem, de modo que o solo 

apresenta um aspecto almofadado. Após a visita no Bar do Seu David, Donizetti e eu íamos à 

casa de Renato Leandro, outro membro da comissão de moradores, que vive com sua esposa, 

Verônica e sua filha Melissa, no final da Rua José Miranda. Para entrar no terreno de Renato 

Leandro é preciso atravessar uma vala de esgoto por um acesso de madeira improvisado. Assim 

como as demais casas do núcleo adensado, o terreno de Renato Leandro possui arbustos e 

pomares em meio aos entulhos de antigas casas derrubadas, e abandonado discriminadamente 

pela municipalidade. Renato Leandro vive com sua família numa casa de alvenaria de um 

cômodo apenas. Reuníamo-nos numa cobertura no quintal de sua casa, onde falávamos sobre o 

cenário político, quase sempre tomando café ou refrigerante, acompanhado com pães ou 

salgados, que comprávamos nos bares do bairro. Em frente à casa de Renato Leandro, uma 

pequena viela paralela à rua José Miranda segue até ramificar-se num noutro ramo vielas ao 

fundo da várzea. 

Como dito anteriormente, nos primeiros anos dessa pesquisa especializei meu olhar para 

a visão “de dentro” do Banhado, identificando os elementos estéticos que só podem ser 

identificados a partir deste ponto de vista subalterno, daqueles que não estão alinhados a 

paisagem hegemônica do cartão postal (“de cima”). Nestes percursos pelas veias abertas do 

Banhado visualizava a presença das crianças, algumas vezes sozinhas na janela, noutras vezes 

brincando nos bancos e correndo descalças, livres nas vielas de terra. Por vezes, observava as 
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pessoas idosas em repouso em cadeiras colocadas na entrada de suas residências, acompanhadas 

de animais de estimação, tendo como cenário a beleza estética das ruas sinuosas, a exuberância 

da natureza e a contrastante precariedade do território.  

Para embasar esta leitura da paisagem vista de “de dentro”, podemos referenciar a escola 

alemã de urbanismo, especificamente, na vertente de Camillo Sitte (1843-1903), que se destaca 

por sua abordagem estética do urbanismo, porém despolitizada. O arquiteto austríaco focalizou 

a cidade concreta, priorizou ruas e praças como locais elementares de passagem e encontro. Sua 

obra foi publicada numa época de grandes transformações urbanas da cidade de Viena, 

impulsionadas com a demolição da muralha medieval que circundava a cidade antiga, 

posteriormente substituída pela Ringstrasse: um grande anel viário construído na segunda 

metade do século XIX (CHOAY, 1992; FREITAG, 2012). 

Para Sitte o urbanismo moderno produziu praças sem significação, ausentes de pessoas, 

de contato humano, servindo no máximo como locais de estacionamento. Para o arquiteto 

austríaco: “as praças costumavam ser utilizadas para objetivos práticos e formavam um todo 

com os edifícios que as rodeavam” (SITTE, 1918 apud CHOAY, 1992, p. 208), justamente por 

serem fechadas que as praças produzem um efeito conjunto tão harmonioso. Para o arquiteto 

austríaco: “um espaço fechado é a condição mais essencial de qualquer efeito artístico e, no 

entanto, é hoje ignorada pelos que elaboram os planos urbanos” (SITTE, 1918 apud CHOAY, 

1979, p. 211).  

Sitte havia questionado o sistema viário do modelo progressista, traçados em ângulos 

retos, com duas ou mais ruas desembocando numa mesma praça. Relembra o esforço do traçado 

curvo das ruas antigas para que não terminassem na mesma praça. O labirinto de ruas cercado 

por cinturões de casas dava às cidades antigas e medievais ares de mistério e surpresa, pois 

nunca um viajante desavisado poderia observar todas as praças, percorrer todos os percursos, 

avistar todos os monumentos de todos os ângulos. As ruas fechadas e tortuosas produziam um 

clima mental de uma arquitetura agradável aos olhos. Para o arquiteto, a simetria dos modelos 

abstratos analisados em pranchetas só pode causar estranheza e irrealidade. Os construtores 

antigos erguiam as construções respeitando as sinuosidades do terreno, pois provêm de um 

desenvolvimento histórico gradual (SITTE, 1918 apud CHOAY, 1992). 

Semelhante ao modelo culturalista, Bueno (2000) defende uma visão mais humana das 

favelas, como assentamentos espontâneos, tais como as ilhas gregas e cidades medievais 

italianas implantadas nas colinas. Inegavelmente, existem nas favelas áreas de risco, mas há 

também uma sabedoria na implantação não ortogonal dos assentamentos que obedecem as 
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sinuosidades do terreno. Bueno compara as semelhanças entre as favelas e as cidades medievais 

e coloniais – na apropriação das declividades, preservação de nascentes e córregos, no desenho 

dos lotes e recuos das edificações, no traçado das ruas, vielas e becos. 

Com o aprimoramento do olhar mais humano para a ecologia das favelas, busquei 

moldar a observação “de dentro” a partir do ponto de vista técnico, voltado para as condições 

de moradia. Deste modo, pude compreender que as casas do núcleo adensado são 

predominantemente de alvenaria e materiais rústicos de tradição rural. Nas casas da “parte baixa 

do bairro” predomina a utilização de materiais rústicos em detrimento da alvenaria, 

normalmente, encontrados na própria comunidade e no centro, como tábuas, pedaços de ferro, 

pedaços de alumínio, restos de móveis e bambus.  Como dito anteriormente, os moradores 

depositam uma confiança esperançosa nos ativistas inseridos no movimento, acreditando que 

possam contribuir para a permanência do bairro. Em muitas situações, fui abordado por 

moradores com pedidos de ajuda, acreditando que eu pudesse resolver o problema daquela 

família, com relação a diversas situações de vulnerabilidade, como trabalho, aquisição de cesta 

básica, reforma de casas, vagas em escolas, etc.  

Em 2017, uma situação marcou-me de forma especial, quando visitei a casa de Edgar e 

sua esposa Júlia. Elaine Lopes, liderança ativa no bairro, havia se solidarizado com a situação 

de moradia de Edgar e sua família. Edgar e Júlia moram ainda numa precária casa de madeira, 

na “parte baixa do bairro”. Ora, um primo de Edgar, o ex-morador Rubens de Sá, que morava 

numa casa da “parte alta do bairro”, havia aceitado a proposta de reassentamento da prefeitura. 

Como de praxe, com a adesão ao programa habitacional sua casa seria demolida. Edgar 

interessava-se em trocar sua casa com a casa de seu primo, que seria desocupada. No Banhado, 

Rubens de Sá vivia numa casa de pau-a-pique reformada com materiais de alvenaria, portanto, 

possuía condições melhores em comparação a casa de madeira de Edgar. Contudo, havia um 

conflito familiar, pois Rubens de Sá se negava a trocar sua antiga casa com seus familiares, em 

sua maioria, vizinhos de Rubens de Sá. Edgar havia procurado Elaine Lopes em busca de 

orientação. Normalmente, Elaine Lopes sempre me procurava para tirar dúvidas em casos de 

conflito. Foi neste contexto que visitei a casa de Edgar e sua família. 

Sem dúvida, a moradia mais precária que visitei foi a casa de Edgar e Júlia. Trata-se de 

uma casa de um cômodo, construída basicamente com tábuas, restos de móveis, vigas de 

madeira e bambus. A casa não possuía fundação, portanto, o piso da residência é a próprio 

terreno. O telhado à base de telhas de amianto era sustentado por vigas e bambus, equilibradas 

debilmente em cima de tijolos empilhados na parte de dentro da casa. 
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Para Bueno (2000) a insalubridade e precariedade de alguns núcleos de favela não é 

decorrente de sua ocupação original, mas devido a falta de serviços de infraestrutura de base, 

como sistemas de água, esgoto e drenagem das águas pluviais. Nesse sentido, buscamos 

identificar os elementos estéticos do ponto de vista “de baixo”, daquele que pratica o espaço e 

o reproduz linguisticamente, bem como a precariedade decorrente da falta de infraestrutura. 

Apesar dos pedidos contundentes da Sociedade Amigos de Bairro por melhorias, impera entre 

a comunidade e a municipalidade um relacionamento conflituoso, diante da indiferença do 

poder público municipal para com a situação de precariedade das famílias, que não provém de 

sua ocupação original, mas da falta de infraestrutura.  

De certa forma, as narrativas revelam não só o território ocultado pela representação do 

cartão postal, mas as várias dimensões existentes. Por meio da linguagem, os moradores 

identificam o espaço percebido e o espaço vivido, que manifesta a opressão de classe, entre "os 

de cima" e "os debaixo", a disputa entre os próprios moradores, entre a "parte alta do bairro" e 

a "parte baixa do bairro". No trabalho de Martins (1992) a estudante de Serviço Social foi a 

primeira a identificar a distinção física de dois núcleos habitacionais: de um lado, as chácaras 

produtoras de hortifrutis, do outro, o núcleo adensado, onde a autora realizou seu estágio em 

Serviço Social.  

Nas entrevistas, a oposição entre os dois núcleos produziu espaços da representação, de 

um lado, a “favela” composta pelo núcleo com maior adensamento populacional, do outro, as 

“chácaras” representadas por alguns entrevistados como o verdadeiro Banhado. Evidentemente, 

o conflito entre estes dois espaços produzido pela linguagem, as “chácaras” e a “favela”, desvela 

conflitos intergeracionais, pois as “chácaras” compreendem o espaço dos “moradores antigos”, 

aqueles cujas famílias possuem três ou mais gerações vivendo no Banhado, enquanto a “favela” 

é representada pelo espaço dos “moradores novos”, situados no núcleo adensado, 

evidentemente sem relativizar a distinção, pois mesmo no núcleo adensado existem famílias 

que vivem no Banhado há três gerações ou mais, como a família de David Morais, José 

Donizetti e Renato Leandro. Nas entrevistas, os moradores das chácaras produzem o espaço 

dos moradores do núcleo adensado simplesmente como a “favela”, quase sempre empregando 

o advérbio “lá”, para compor as frases “lá na frente”, “ali na frente” e “do outro lado”.  

Sergio Blanque, cuja família imigrante reside no Banhado desde 1945, revelou seu 

posicionamento como “morador antigo” do Banhado. Assim o entrevistado registrou o Banhado 

de sua infância:  

“aqui só eram poucas famílias né, então a gente tinha mais área, mais área e menos 

confusão. Agora não, agora virô praticamente uma favela aí no caso lá. Não na minha 
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área, mais no meu lado aí virô praticamente favela por que... são coisas que o próprio 

governo prejudica, né. O governo favorece dum lado, prejudica do otro. Por que... 

com essa imprantação do Fundo do Vale ali, a estrada do Fundo do Vale, 

desapropriaro as pessoas lá da Linha Veia, das pessoas que morava lá antigamente, 

aquelas favela que tinha lá, então eles não tinha pra onde í, então praticamente começo 

a esparramá, esparramô, veio um pouco pra cá” (Informação verbal).   
 

Na visão de Sergio Blanque a municipalidade é responsável pela ocupação do Banhado 

por famílias da antiga Linha Velha, pois a política pública, pautada na eliminação física de 

favelas, não inseriu totalmente a Linha Velha no programa habitacional do Torrão de Ouro. 

Indiretamente, os moradores da Linha Velha são vistos pelo entrevistado como invasores, pois 

sua presença tornou o Banhado uma favela: “começo vira favela aqui também” (Informação 

verbal). Assim como seu marido, Dora Alice demarcou a fronteira simbólica entre as “chácaras” 

e a “favela”: “Era muito poucas casas. Tinha mais mesmo, os mais antigo mesmo, né. Aí depois 

que surgiu a favela lá na frente” (Informação verbal).  

Como dito, o núcleo adensado é por vezes representado em palavras como “o outro 

lado”, onde existe a “favela”. Na entrevista com Orion, realizada em outubro de 2016, Wesley 

Marcelo Carvalho Rodrigues estava morando na casa de seu primo há apenas dois meses, 

atraído pela devoção ao candomblé, pois no terreno de Orion há uma tenda de candomblé. 

Embora recém-chegado na comunidade, Wesley reproduzia em palavras as fronteiras 

simbólicas tradicionalmente veiculadas por seu primo, no qual demarca o espaço da “favela” 

como “o outro lado” (Informação verbal):  

 

“Lá do outro lado tem uma outra parte que é mais assim... diferente, mais mesmo 

assim eu já fui lá, fui bem recebido, aí tá num lugar que a gente é bem recebido sabe, 

quem desce, quem desce aqui sabe como que é, né. Acha que vai descê, vai tê morte, 

vai tê tiro, vai te várias coisas, mais não, é diferente. É bem aconchegante aqui 

mesmo” (Informação verbal).  
 

Além do sentimento de invasão para com os moradores do núcleo adensado, 

representado como: a “favela”, este trecho da entrevista com Wesley Carvalho Rodrigues 

expressa outro sentido, compartilhado por Sergio Blanque e Dora Alice, a ideia de que a 

discriminação exercida pelos “de cima” contra “os debaixo” ocorre por causa da presença da 

“favela”, isto é, do grupo de famílias dispostas “lá na frente”, “do outro lado”.  

Tanto a “favela”, como as “chácaras”, situam-se no espaço da representação demarcado 

linguisticamente como “os debaixo”, em oposição para com “os de cima”. Se sentido 

tencionado pelo entrevistador, Sergio Blanque explica com maiores detalhes o sentimento de 

invasão para com os “moradores novos”. 

 

“Ô Douglas, eu vô falá uma coisinha pro cê: cê acredita que ultimamente, cê vai ali 

na frente cê, antigamente cê conhecia todo mundo, cê vai ali na frente cê não conhece 
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mai ninguém. É cê vê, cê vê cada gente estranha aí, um vem lá do Pinherinho, outro 

vem lá do inferno lá, vem tudo. Não é daqui, já se apossaro aí e tá invadindo aí 

também. Certo? Cê pode observá tem gente, lugares que tiraro a casa hoje amanhã já 

tão construino no lugar de novo. É aí já emboca, já emboca mais uma família, e tudo 

estranho” (Informação verbal).  
 

No geral, o sentimento de invasão complementa a noção de que os “moradores novos” 

trouxeram junto o tráfico de drogas, segundo Sergio Blanque: “Cê vê, cê vai lá na frente, lá cê 

vê gente desceno, lá que é gente da alta sociedade vem busca droga aí embaxo” (Informação 

verbal). A partir desse ponto, o casal Garcia apresentou situações envolvendo usuários de droga, 

em sua maioria, frequentadores da “favela”, embora Dora Alice reconheça que os usuários de 

droga também transitam eventualmente pelo espaço das “chácaras”: “Aqui memo no portão aí 

tem dia que tem uns deiz pino aí” (Informação verbal).    

Ademais, o estereótipo da “favela”, fruto da origem dos moradores removidos no âmbito 

da política de desfavelamento municipal, como a Linha Velha e o Pinheirinho36, acompanha a 

visão de mundo que os “moradores antigos” têm sobre os “moradores novos”, por sua vez, 

contribuindo para reproduzir o espaço da “favela” no núcleo adensado. Sergio Blanque 

apresenta um cenário de oportunismo por parte dos “moradores novos”. De forma genérica, se 

ontem a municipalidade derrubou uma casa no Banhado, amanhã se constrói outra no lugar. 

Por sua vez, Dora Alice complementou seu marido ao criticar os atos de vandalismo dos 

“moradores novos”. Segundo a moradora: “o nosso povo aqui também é um poquinho 

descuidado, né. Aqui a gente tinha telefone... orelhão né, nóis tinha tudo aqui embaixo aqui, 

nós tínhamos aqui. O próprio povo aqui que rebentô” (Informação verbal).  

A entrevista com o casal Garcia seguia descontraída, com ambos falando ao mesmo 

tempo. Indiretamente, Dora Alice responsabiliza a “favela” pelos abusos cometidos pela polícia 

militar. Para a entrevistada: “aqui tinha que cortá esse barato aí, corta esse barato de vim polícia 

enchê o saco, mai vem, né, faze o quê” (Informação verbal). Nesse ponto, identificamos 

conflitos entre Dora Alice e Sergio Blanque, pois enquanto o marido responsabilizava a 

prefeitura pela desativação da unidade da Fundhas situada no bairro, a esposa justificava a 

                                                 
36 O núcleo habitacional do Pinheirinho era composto por 1.600 famílias que ocuparam no ano de 2004 um terreno 

baldio, superior a 1,3 milhão metros quadrados, localizado na região sul do município de São José dos Campos, e 

pertencente à massa falida da empresa Selecta S/A., holding que englobava 27 empresas pertencentes ao 

empresário libanês Naji Nahas, conhecido como megaespeculador do mercado financeiro. Em janeiro de 2012, a 

municipalidade e o governo estadual, cumprindo uma liminar concedida pela justiça do Estado de São Paulo, 

realizou a reintegração de posse, com um contingente policial de dois mil homens, fortemente armados e equipados 

com viaturas, motocicletas, helicópteros e cães policiais. O despejo forçado das famílias do Pinheirinho foi 

denunciado na ONU e na OEA por movimentos sociais, devido ao grau de violência policial e prejuízos 

incalculáveis sofridos pelos moradores (TERRA…, 2012).    



 

 

366 

 

  
 

decisão da municipalidade, devido ao episódio que ocorreu na frente da unidade educacional, 

quando um jovem foi alvejado à queima roupa por um policial militar (Informação verbal).  

Noutro trecho da entrevista, quando perguntei sobre a opinião da entrevistada quanto a 

mídia, Dora Alice relatou o caso de um tiroteio, no qual um dos envolvidos foi alvejado na mão, 

mas a mídia noticiou erroneamente que ele havia sofrido somente um tiro de raspão na perna. 

Por conseguinte, a neta do casal interferiu, dizendo: “foi a perna! A Brenda falô pra mim”. Por 

meio da interferência da neta do casal, temos a impressão de como o território de violência é 

percebido pelas crianças do Banhado. Logo, a neta interfere pela segunda vez: “ontem foi, tava 

cheio de polícia” (diz com entonação a palavra “cheio” e gesticula com as mãos juntando as 

pontas dos dedos) (Informação verbal).     

A entrevista seguia de forma descontraída quando relatei à Dora Alice minha 

experiência com alguns moradores do núcleo adensado, que optavam por almoçar no 

restaurante popular, diante da dificuldade financeira. Logo em seguida, Dora Alice respondeu: 

“É mai... fala verdade pro cê fio: serviço existe sim, tem lote pra carpi, tem um monte de serviço 

pra faze” (Informação verbal). No trecho acima, Dora Alice responsabilizou os moradores “lá 

da frente” por sua situação de precariedade, devido a pouca aptidão para o trabalho.   

De forma semelhante, Kardec Gonzaga se sentindo tensionado pelo entrevistador, 

apresenta o espaço da representação para distinguir a fronteira simbólica existente no interior 

do bairro: o “Banhado Urbano” e o “Banhado Rural”:  

 

“É Douglas, desculpe, viu Douglas, o Banhado é dividido em duas partes, eu vejo 

assim: tem aquele Banhado dessa época que cê falô, de trinta e nove, até os anos, 

setenta. Depois, veio um outro Banhado aí, é um outro Banhado, um Banhado Urbano, 

um pessoal assim que não tem aquele linguajar mais... dos... é um linguajar urbano. 

E... aí fica difícil as coisas. [...] de setenta e cinco pra cá, é começô a chegá gente 

estranha. Cê entendeu, aí formô um outro Banhado. Aí já mudô o palavreado, 

entendeu, que os agricultores, que já são poucos. [...] Aí começô a vim a tal favela. 

[...] isso, aí é a favela. Ah tá! Então é a Favela do Banhado! Mais tem aquele Banhado 

antigo ainda que tá suportando, aguentando tudo isso que você ouve e vê” (Informação 

verbal).  
   

Diferentemente das entrevistas com moradores antigos, cuja fronteira simbólica é 

produzida indiretamente, por meio do conjunto de palavras “lá na frente”, “do outro lado” e 

“favela”, Kardec Gonzaga deixa claro a existência duma divisão no bairro, no qual representa 

como “Banhado Urbano” e “Banhado Rural”. Por outro lado, vemos na entrevista de Kardec 

Gonzaga a reprodução do sentimento de invasão por parte dos “moradores novos”. Ademais, o 

conflito geracional se apresenta de forma mais evidente na frase: “mudo o palavreado”, pois os 

“novos moradores” possuem um “linguajar urbano”. Para o entrevistado, o “Banhado antigo”, 
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ou seja, as “chácaras”, suportam a representação da “favela”, supostamente, criada pelos “de 

cima” para discriminar “os debaixo”, representação que afeta os dois núcleos.  

Na entrevista com os irmãos Gonzaga, Kardec Gonzaga concede maiores detalhes sobre 

as “chácaras”, representadas pelo entrevistado como “o Banhado do Kardec”, onde habitavam 

os antigos agricultores, como o Seu Dito Manco, o Seu Dito Sá, o Seu Abílio, o Seu Remediero 

e o Seu Florentino. Na representação de Kardec Gonzaga, este era o Banhado habitado 

exclusivamente pelos “moradores antigos”, onde predominava o linguajar rural e formas de 

solidariedade, como mutirões de limpeza das valetas em dias chuvosos. Para o entrevistado, o 

Banhado amigável e solidário deixou de existir com a chegada da “favela” “lá na frente” 

(Informação verbal).   

Se nas entrevistas com os “moradores antigos” os conflitos internos eram expostos 

indiretamente, Orion Leônidas Aleixo escancarou a distinção existente no bairro, dando-nos 

uma melhor compreensão da visão de mundo dos “moradores antigos” para com os “moradores 

novos”. A princípio, Orion comenta sobre seus conflitos com David Morais, pois segundo o 

entrevistado, o líder do bairro prioriza somente a administração da “favela”.  

 

“Então é que eu brigo pelo bairro. E eu brigo aqui também com o David também, eu 

quebro o pau com ele. “Oh David cê é um... cê também tem que ficá do nosso lado. 

Cê só pensa naquela favela ali”. Vô colocá beco de favela, sô contra, não tenho nada 

contra pessoas, eu sô contra certas coisas e outras não. Sê você qué vende droga, que 

se prostituí o problema é seu. Se você é homossexual, não desrespeitano a minha casa 

o problema é seu. Mais eu não acho certo porque o trafico de droga ali, que queima, 

as pessoas não querem se melhorá, que vive acomodado, o barraco tá caíno, não faiz 

uma casa decente, na verdade o Banhado tá quereno se sai por causa da favela de lá. 

Por que eles são um bando de preguiçosos... ele vem, com funk e bebida, cê você fô 

lá, cê vai vê nóia, aquilo que queima, aquilo que eu brigo com o David, “David isso 

não é certo” (Informação verbal).  
  

De certa forma, o entrevistado responsabiliza a “favela” pela discriminação exercida 

pelos “de cima” para com “os debaixo”, culpabilizando a cultura do funk e o tráfico de drogas 

por “queimar” a imagem do bairro. A opinião de Orion sobre os hábitos de não-trabalho dos 

“moradores novos” complementa a visão de Dora Alice. 

Em minhas visitas de campo, pude identificar o grupo de traficantes, autodenominado: 

Doze. Eventualmente, a comercialização de entorpecentes era realizada em pontos estratégicos. 

Em dias chuvosos “os meninos" montavam uma tenda para se proteger. A comercialização 

nunca ocorre em dois pontos simultaneamente, de modo que o grupo se movimenta, sempre 

vigilante em casos de operações policiais. Em algumas ocasiões, podia-se identificar um ou 

mais jovens portando armas de fogo, isto é, realizavam a segurança do grupo. A vigilância era 

efetuada por jovens posicionados em pontos estratégicos do bairro. Obviamente, o objetivo dos 
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vigias era avisar o Doze em casos de avanço de viaturas no bairro, de modo que pudesse 

prepará-los antecipadamente para fuga ou o confronto. No geral, o movimento de usuários de 

droga ocorre 24 horas por dia, ao passo que atrai um público diversificado, incluindo jovens de 

15 a 25 anos, além de pessoas de 30 à 40 anos, de ambos os sexos. No entanto, os compradores 

eram predominantemente do sexo masculino. Como disseram os entrevistados, o público 

usuário incluía pessoas de diferentes classes sociais, desde bairros periféricos da região norte 

até moradores de condomínios fechados na região oeste.  

Considera-se que o público consumidor do Doze é predominantemente externo. A 

princípio, o interesse dos compradores se limita a apenas a compra de substâncias ilícitas. Não 

por acaso, nenhum comprador permanece no bairro após a efetuar da compra, isto é, o 

movimento dos compradores se limita ao tempo dispendido no deslocamento da entrada 

principal até o ponto de venda.  

Contudo, existe um grupo de usuários que habitam a APA do Banhado, mas, não vivem 

no bairro. Por vezes, quando Donizetti e eu caminhávamos pela Travessa dos Anões, em direção 

às minas d’água, popularmente conhecida como Bicão do Banhado, que está situado depois do 

núcleo adensado, nós passávamos pelo território deste grupo, que se localiza numa área de mata 

na encosta do Banhado. Nesta área, denominada pelos moradores do núcleo adensado como: 

Toca, vivem os usuários de crack, situados numa espécie de acampamento improvisado. Trata-

se de um pequeno grupo, constituído por homens e mulheres, que sustentam seu vício e, 

evidentemente, o Doze com o dinheiro que ganha dos passantes no centro. Quando passávamos, 

víamos suas barracas de lona, dispostas junto ás árvores, algumas com grandes buracos feitos 

por fogueiras, que eles acendem durante a noite para se aquecer e cozinhar. Noutras ocasiões, 

víamos os moradores da Toca tomando banho no Bicão do Banhado. 

Para nossa surpresa, não identificamos nas entrevistadas com os moradores do núcleo 

adensado nenhuma forma de distinção em dois núcleos. Diferentemente dos moradores das 

chácaras do Banhado, nem José Donizetti, David Morais, Piniquinho e Renato Leandro, 

utilizaram a expressão “lá na frente”, “do outro lado”, para representar a distinção do bairro em 

dois núcleos. Na verdade, os moradores se referem ao bairro simplesmente como Banhado, sem 

distinções de dois lados. Assim, a fronteira simbólica existente no interior do Banhado, que 

separa as “chácaras” da “favela”, sustenta-se no discurso dos moradores situados nas chácaras, 

suspostamente, os “moradores antigos”, embora uma parte considerável dos moradores do 

núcleo adensado habite o Banhado há tanto tempo quanto seus vizinhos das chácaras.  
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Quando obtive resultados sólidos nessa pesquisa, realizei a divulgação de alguns 

achados em reuniões do movimento, buscando discutir os primeiros indícios da distinção em 

dois núcleos. Realizada no centro comunitário do bairro, ainda no ano de 2015, a reunião havia 

congregado predominantemente moradores do núcleo adensado, mas não havia nenhum 

morador das chácaras. Havia dois trabalhos acadêmicos sobre o Banhado a serem apresentados: 

o primeiro - um trabalho de conclusão de curso em Arquitetura e Urbanismo, realizado na 

Univap, na época pelo então estudante Abraão Sakuma, que propôs um projeto de 

reurbanização do bairro; o segundo - o meu trabalho que na época era uma dissertação de 

mestrado ainda em desenvolvimento. Para minha surpresa, nenhum dos moradores presentes 

na reunião tinha noção da distinção do bairro em dois núcleos, ou seja, as chácaras e o núcleo 

adensado. Naquele dia percebi que o espaço da “favela” e o espaço das “chácaras” era fruto da 

criação linguística dos moradores das chácaras, porém de forma velada por meio de 

burburinhos.  

De certa forma, percebi características de isolamento das chácaras para com o núcleo 

adensado, uma vez manifestado nas entrevistas. Dora Alice havia dito: “não vou muito pra 

aquele lado lá”, embora houvesse sustentado em todo seu depoimento uma opinião clara aos os 

moradores do “outro lado”. Noutras ocasiões, o isolamento das chácaras foi percebido na 

questão: “ser morador do Banhado já causou algum problema ou dificuldade para o Senhor(a)?” 

Num primeiro momento, os moradores das chácaras como Teresa Ramalho de Aquino, Luiz da 

Silva Santos e Seu Milto Preto, foram unânimes ao dizer que não sofreram nenhum tipo de 

dificuldade por ser morador do Banhado. Investigando melhor a questão, Teresa Ramalho de 

Aquino identificou na imagem da prefeitura um problema por ser morador do Banhado, pois 

ela havia imposto o congelamento do bairro, assim proibindo reformas e até mesmo simples 

reparos nas construções (Informação verbal).  

Assim como Teresa Ramalho de Aquino, Luiz da Silva Santos e Milto Preto vivem no 

ponto mais afastado das chácaras. No entanto, Milto Preto e Luiz da Silva Santos não 

apresentaram nenhum problema por serem moradores do Banhado. Assim Luiz da Silva Santos 

respondeu: “eu não acho dificuldade nenhuma porque eu trabalho. Num saio pra rua pedindo 

nada pra ninguém. O que eu tenho eu ganhei com o meu suor” (Informação verbal). 

Discretamente, o problema por ser morador está posto por Luiz da Silva Santos no “outro lado”. 

Segundo Luiz da Silva Santos: “Oia pelo menos na minha época era tudo bem. A gente dividia 

o pão que a gente ganhava, a gente dividia um com o outro” (Informação verbal). Por sua vez, 

Milto Preto difere do relato de Luiz da Silva Santos, apresentando uma convivência harmônica 
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entre os vizinhos: “aqui era gostoso, já era não, é gostoso, mais era muito bão. Muito lugar, 

vizinhada boa, tinha uns conhecido antigo aqui, daqui que era muito legal com a gente. Então 

a gente tinha boa vida por causa disso, era uma convivência muito boa com os vizinho” 

(Informação verbal).  

Nas entrevistas com moradores das chácaras predomina a referência à solidariedade e 

boa convivência com os “moradores antigos”, embora em oposição à “favela” que 

supostamente rompeu com a harmonia do bairro. Como apontaram os entrevistados, o Banhado 

do Kardec onde “um ajudava o outro”, e Luiz da Silva Santos, onde “um dividia o pão com o 

outro”. Diferentemente dos moradores do núcleo adensado, não identificamos nas entrevistas 

com moradores do ponto mais afastado das chácaras nenhuma referência à discriminação por 

ser morador do Banhado. No entanto, a referência à discriminação por ser morador do Banhado 

pôde ser identificada nas entrevistas de Kardec Gonzaga, Valdir do Prado, Sergio Blanque e 

Dora Alice, pois com exceção de Valdir do Prado, ambos vivem no trecho das chácaras mais 

próximo do núcleo adensado.  

A princípio, consideramos que os moradores das chácaras compartilham do isolamento 

para com os moradores do núcleo adensado, separadas pela disposição dos dois núcleos nas 

duas extremidades da Concha do Banhado. No entanto, as entrevistas demonstraram que a 

discriminação por ser morador do Banhado é sentida de forma diferenciada pelos entrevistados. 

Para os moradores que vivem no trecho mais afastado das chácaras não existe nenhum problema 

por ser morador do Banhado, enquanto no trecho das chácaras mais próximo do núcleo 

adensado, os chacareiros sentem a discriminação por ser morador do Banhado, assim como os 

moradores do núcleo adensado, com exceção de que os chacareiros que vivem no trecho mais 

próximo do núcleo adensado, responsabilizam a “favela” pela discriminação exercida pelos “de 

cima”. 

Ainda com relação à esta questão pertinente, Valdir do Prado tentou discretamente 

censurar seu irmão, para que ele não aprofundasse o assunto. No entanto, Kardec Gonzava 

encontrou nessa entrevista uma oportunidade para dar vazão à sua revolta. Assim, Kardec 

Gonzaga expressou uma situação de discriminação vivida por seu filho Beethoven (Informação 

verbal):  

 

“Eu fiz, eu fiz até uma denúncia lá na PM, pra chefia da PM, agora um mês e meio 

atrás do meu filho, é trabalhador graças à Deus, não tenho problema nenhum com 

justiça, com polícia, a gente sempre trabalhô, sempre nós honramos nosso nome, e ele 

vinha, ele levô a minha nora no hospital, né, eu fiz essa denúncia no ar, no rádio, 

depois eu fui lá conversá com a chefia da PM, e na volta, o pessoal do tático móvel 

né, não dá... aquela polícia, é tática né?  [...] A Força Tática chegô, pressionô ele ali 

na bera do Banhado, era tarde da noite? É claro que era tarde da noite vinha vindo do 
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hospital com a minha nora, pô! E falava: “ladrão abre o capô! Ladrão cê trabalha 

aonde?! Ladrão qual o seu documento?! Cê faiz o que da vida ladrão?!... (pausa) Aí 

ele mostrô documento, provô tudo dentro da viatura, tem lá, olhô num tem passagem, 

nunca foi preso, nunca aconteceu nada, continuô falando: “ladrão que que cê vai fazê 

da vida agora? Ladrão! Ladrão!”. Puxa! Ladrão é a mãe dele! Caramba! A partir do 

momento que viu que a pessoa é do bem, num tem que trata de ladrão, ladrão, ladrão, 

ladrão” (Informação verbal). 
 

Como dito, Kardec Gonzaga vive com sua família no trecho das chácaras mais próximo 

do núcleo adensado. Na verdade, as entrevistas apontam que a distinção entre os dois núcleos 

é consideravelmente antiga, embora não possamos afirmar com certeza quando o bairro se 

consolidou em dois núcleos. No entanto, algumas pistas nos foram dadas pelos moradores das 

chácaras, que são os produtores da representação das “chácaras” e da “favela”, esta última 

predominantemente associada ao tráfico. Para Kardec Gonzaga: “Foi dos anos... quando eu 

comecei a percebê cara estranho, até amigos meus, né, agindo de forma estranha, ah foi ali... 

setenta e nove, oitenta, sabe. Aí eu pensava assim: “nossa mais ele... bebeu né”, a gente pensava 

que bebeu pinga assim, mais num era, já era droga que tava envolveno” (Informação verbal). 

Surpreendentemente, até mesmo as celebrações eram diferenciadas. Por um lado, 

segundo Milto Preto, quando o Banhado era habitado por poucas famílias faziam-se grandes 

festas somente em tempo de colheita, por meio da colaboração dos agricultores da comunidade 

e os agricultores das fazendas que realizam mutirões para realizar a Festa da Colheita. Segundo 

o entrevistado: “Então qué dizê, nessas artura aí, quando terminado o prantio, terminava 

conheita a gente fazia festa, dança forró, arrasta pé (risos), matava boi, matava porco, dava 

carne pro povo, era única festa, era só tempo de conheita” (Informação verbal). Por conseguinte, 

Luiz da Silva Santos, que vive com sua família no trecho afastado das chácaras, teceu um relato 

sobre as festas que ocorriam somente na área chácaras: “sempre tinha festa, ali na chácara 

vizinha memo (o entrevistado apontou em direção à chácara de Teresa Ramalho de Aquino) 

antes du veio falecÊ ali, o pai do Donizeti, tinha festa todo ano, todo ano tinha festa ali” 

(Informação verbal).    

Por outro lado, David Morais, que vive com sua família no núcleo adensado, relatou 

outro tipo de celebração: “nóis tinha grupo de Moçambique, nóis tinha grupo de... Dança de 

São Gonçalo, nóis tinha isso aqui” (Informação verbal). De forma complementar, José Donizetti 

tece um relato detalhado sobre as celebrações do Banhado (Informação verbal):  

 

“As festa do passado... né... hoje em dia não se pratica mais, as do passado, tinha, que 

as do passado era dança de São Gonçalo... cateretê, é... aquelas... Congada né, aquelas 

coisa, moda de viola, nóis gostava muito de fazê moda de viola em volta da foguera. 

Eu, os meus pais, o meu pai como outros vizinho, então contava história e tal em torno 

da foguera, e a gente ficava ali pra ouvi aquelas história deles. Por causa que pra nóis 

aquilo era, enriquecia pra gente né, naquelas história que eles contava, contava história 
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de pescaria, história de assombração, essas lenda assim né, e a gente curtia muito 

aquilo na época” (Informação verbal).  

 

Um ponto importante a ser analisado é a demarcação física e simbólica de duas áreas 

distintas, embora estejam contraditoriamente unificadas. Nas chácaras, as entrevistas indicam 

a ocorrência de celebrações de caráter agrícola e fortemente segregadas no espaço das fazendas 

e das chácaras. No núcleo adensado, as entrevistas apontam celebrações de cunho folclórico 

ligada aos mestres de saberes, por exemplo, o Moçambique, Cateretê, Congada e Dança de São 

Gonçalo. Além disso, tanto os moradores das chácaras, como os moradores do núcleo adensado, 

concordam sobre o caráter aparentemente remoto das festas.  

Nesse sentido, os entrevistados apontam indícios de conflitos intergeracionais, diante 

do desaparecimento das celebrações tradicionais. Segundo David Morais: “Só que o povo não 

levô, num levô adiante, porque não tinha uma pessoa pra instruir, pra fazê a continuidade” 

(Informação verbal). José Donizetti complementou: “hoje em dia não se pratica mais esse tipo 

de coisa aqui, hoje em dia tem... é... cê vê muito aqui é música... eletrônica desse pessoal que 

toca essas música atual, agora, né, rap, essas coisera toda aí” (Informação verbal).  

Para finalizar esta análise do Banhado como espaço pluridimensional, apontamos para 

a discriminação na "religião". Na narrativa de Orion Leônidas Aleixo e Wesley Carvalho 

Rodrigues a discriminação relatada é referente às religiões de matriz africana, como o 

candomblé e umbanda, que ocorre no interior do bairro e no centro. Segundo Wesley, o mesmo 

realiza a marcação de consultas para tratamento espiritual com seu primo Orion, conhecido 

como pai de santo – Orion Oju Bara. Nos casos de primeira consulta, Wesley busca não revelar 

inicialmente o local exato do atendimento - no Banhado, pois houve casos de desistência 

quando os clientes souberam que o local era no Banhado. No entanto, Wesley busca transmitir 

segurança ao cliente para que ele possa vir até o local do atendimento de Orion Oju Bara 

(Informação verbal).  

Orion Oju Bara se sente profundamente revoltado por não poder exercer sua fé 

publicamente. Para o pai de santo: "se eu fô andá pelo bairro, desse jeito que eu tô andano aqui 

(ou seja, com suas vestimentas de pai de santo) eu sô “espantado”, e eu sô das famílias mais 

antiga aqui no Banhado" (Informação verbal). Da mesma forma, no centro Orion Oju Bara se 

revolta com os privilégios de outras religiões que podem exercer sua fé publicamente, enquanto 

ele precisa exerce ás escondidas em seu barracão. De acordo com o pai de santo:  

 

“O traficante ele mata, roba em nome de Deus, se eu acendê uma vela aqui, bate palma 

desse jeito, é bota vela perto duma praça, pronto, eu sô espancado. Por que o crente 

pode i lá perto da praça rezá, fazê aquela, é de boa, o católico pode coloca uma flor 

em nome de Nossa Senhora ali e louva, eu não posso” (Informação verbal).  
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A discriminação na "religião" é sentida por Orion nos velórios, comumente realizados 

na capela do bairro. Por praticar religiões de matriz africana, Orion Oju Bara: "se eu morrê, eu 

vô pro Morumbi, porque eu não posso sê velado ali, por que eu não sô da religião. O padre dali 

não aceita ninguém que não fô da religião" (Informação verbal). Mesmo assim, o entrevistado 

compreende os católicos do bairro como moderados para com as religiões de matriz africana. 

A mesma tolerância não se repete para com os moradores evangélicos, majoritariamente 

numerosos no Banhado. Orion Oju Bara relata um acontecimento desconfortável, onde um 

vizinho evangélico efetuou uma denúncia na central de polícia militar contra o culto religioso 

conduzido por Orion em seu barracão, cuja ocorrência pautava-se na suposta perturbação do 

sossego público. De acordo com Orion:  

 

“um dia nóis tava tocano macumba aqui, subi, tocaro, eu subi: Oi! Boa tarde! A polícia 

meteu o pé no meu portão da minha casa, entraro dentro do meu barracão, meu 

barracão lá embaxo, rasgaro o meu corro, das quatro taba, das três taba, eu tinha 

quatro, é quatro tabaca, e queria me prendê por que eu estava tocano macumba” 

(Informação verbal).   

    

Neste espaço pluridimensional existem inúmeros conflitos materiais e simbólicos que 

não puderam ser identificados e analisados. No entanto, devemos voltar ao contexto da década 

de 1990, investigar as repercussões da Eco-92 na polícia nacional e municipal, cujo poder 

executivo era conduzido pela primeira vez pelo Partido dos Trabalhadores, com o dilema de 

cumprir os compromissos de campanha na área social, conciliando com a tradição  do 

planejamento modernista/funcionalista, manifestada na visão de cidade do Projeto do Anel 

Viário.  

     

3.4.2 UM PLANO DA CIDADE PARA A CIDADANIA? Um governo de esquerda entre o plano diretor 

e o anel viário – o Jardim Nova Esperança é definido como área de ZEIS 

 

Desde 1987, quando o Relatório Brundtland foi mundialmente divulgado, a noção de 

sustentabilidade tem sido associada a diversas matrizes discursivas, cuja apropriação por 

agentes políticos e econômicos vem ocupando espaço crescente nos debates sobre 

desenvolvimento, posteriormente, impulsionado pela Eco-1992, cujo marco inaugurou no 

interior do discurso desenvolvimentista das agências multilaterais e consultorias, novas práticas 

de investimentos, formas de compensação ambiental e projetos ecológicos mais adequados ao 

desenvolvimento sustentável. Ainda assim, a incorporação da noção de sustentabilidade por 

instituições governamentais, tem sido vista como uma espécie de crença, em substituição à ideia 
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de progresso, cujo discurso pauta-se na hegemonia de um novo princípio de desenvolvimento 

centrado no bem-estar da sociedade (ACSELRAD, 1999). 

Nesse contexto, os movimentos ambientalistas no Brasil, na visão de Acselrad (2010), 

podem ser traduzidos como espaços sociais de circulação de discursos e práticas associadas á 

preservação ambiental, “configurando uma nebulosa associativa formada por um conjunto 

diversificado de organizações” (ACSELRAD, 2010, p. 103). Para o autor a expressão nebulosa 

associativa, originária do ambientalismo francês, se aplica aos movimentos ambientalistas 

brasileiros, devido ao crescente número de instituições, cujos procedimentos ambientais nem 

sempre são transparentes, incluindo empresas suspeitas de práticas predatórias, agentes 

políticos que flexibilizam a legislação ambiental, promotores de grandes projetos econômicos, 

que desestruturam a vida de comunidades tradicionais, entre outros. 

Em sua maioria, as entidades ambientalistas brasileiras conseguiram se estruturar 

juridicamente, principalmente a partir da Eco-92, que contribuiu para o avanço das discussões 

em torno da relação entre meio ambiente e justiça social. Embora o ambientalismo no Brasil 

fosse, desde o princípio, fruto de clivagens protagonizadas por segmentos que priorizavam a 

discussão sobre desigualdade social e outros que priorizavam a discussão sobre a preservação 

ambiental, via de regra, o ambientalismo tornou-se veículo de denúncias de grupos informais 

de comunidades e vítimas de impactos ambientais de empreendimentos industriais e 

agroindustriais. Sem dúvida, os alvos mais comuns das causas apoiadas por entidades 

ambientalistas eram atividades geradoras de impacto na vida de comunidades - seja nas cidades, 

em conflitos gerados pelo processo de urbanização, seja nas áreas rurais, por projetos de 

expansão de atividades agropastoris e extrativistas (ACSELRAD, 2010).  

Todavia, as clivagens do campo do ambientalismo refletem o caráter desta nebulosa 

associativa, de modo que se formaram vertentes de atuação diferenciada, uns inseridos no 

Estado, outros nas empresas. De fato, parte das entidades ambientalistas preferiu atuar 

diretamente no âmbito estatal, representando a sociedade civil nos órgãos consultivos dos 

poderes públicos, bem como fornecendo aos governos serviços especializados, como perícia 

técnica e mediação de conflitos. Outra vertente do ambientalismo buscou atuar no mercado, 

buscando fornecer soluções discursivas, mediação e legitimação dos processos de 

ambientalização das empresas. Ainda assim, outra vertente seguiu o caminho da cientificização 

dos movimentos ambientalistas, tornando-se instituições administrativas, ora inseridas no 

Estado, ora atuando como consultorias. Por fim, a nebulosa ambientalista é completada por 

movimentos combativos, que ambientalizam as pautas dos grupos subalternos da sociedade, de 
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fato inspirados na tradição combativa dos movimentos da década de 1980, como os seringueiros 

do Acre, liderados por Chico Mendes. O Movimento de Atingidos por Barragens (MAB) e o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) constituem o exemplo mais expressivo 

do caráter combativo dos movimentos ambientalistas da década de 1990 (idem, ibid). 

Em São José dos Campos, Chuster (2010) havia apontado para o caráter heterogêneo 

dos atores envolvidos na luta pela preservação do Banhado, incluindo funcionários da 

prefeitura, vereadores, arquitetos, engenheiros e outros, contrários a flexibilização do 

zoneamento para favorecimento de construtoras e imobiliárias. Este grupo conseguiu promover 

eventos científicos de impacto político local, através das palestras do Professor Aziz Ab’Saber, 

do IEA-USP, que forneceu subsídios para atuação dos ambientalistas locais. Sem dúvida, o 

contexto favorável às discussões ambientais, promovido pela Eco-92, contribuiu para 

impulsionar as primeiras vitórias do movimento ambientalista local. A Lei Complementar nº 

040/92, que proibiu gabarito de altura nas construções de edificações térreas ou com mais de 

um pavimento, na orla do Banhado, foi uma grande vitória da sociedade civil organizada contra 

os interesses imobiliários e da construção civil, direcionados na aprovação de projetos na orla 

do Banhado.  

Por conseguinte, o IAB-Vale do Paraíba elaborou o Programa Conceitual do Eco-

Parque, que segundo Bologna (2000), não foi viabilizado devido à falta de recursos financeiros 

para a efetivação das desapropriações. Transcorridos cinco anos após a área ter sido declarada 

de Utilidade Pública pelo Decreto nº 7.458/91, a proposta do Eco-Parque foi arquivada. Mesmo 

com o fracasso do Eco-Parque, a autora considera positivo o histórico de normas de uso e 

ocupação do Banhado, que limitaram o avanço da urbanização na várzea, desde a aprovação da 

Lei Municipal nº 2.792/84, que criou a APA Municipal do Banhado.  

Embora a comunidade habitante do Banhado não houvesse sido inserida como elemento 

integrante da paisagem, para Bologna (2000), a luta do movimento ambientalista pela 

preservação do Banhado situa-se num cenário de crescimento urbano desordenado, fruto de um 

processo histórico de planejamento urbano limitado por ações meramente pontuais e 

emergentes, além da descontinuidade administrativa a partir de 1978, com um saldo de 10 

prefeitos em apenas 20 anos.  

De fato, o processo de planejamento desenvolvimentista-militar, cujo ponto de partida 

foi o Plano SERETE, de 1971, foi continuado pela municipalidade, embora sem plano diretor. 

Reschilian (2010) havia defendido que o modelo de organização do solo, que vigorou desde 

1970, com exclusividade para a industrialização, impulsionou a concentração de renda e terra, 
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ocasionando na segregação de duas grandes regiões, compostas inicialmente por assentamentos 

precários, que são as regiões sul e leste.    

Com base na documentação utilizada nesta pesquisa, consideramos que os dois 

primeiros planos diretores elaborados no período desenvolvimentista, isto é, o Plano CEPEU e 

o Plano SERETE, instituíram as bases teóricas para a continuidade do processo de planejamento 

urbano, cuja pedra angular do ordenamento físico-territorial não foi somente a industrialização, 

mas o sistema viário, posteriormente amadurecido com o Projeto do Anel Viário, conduzido 

pelo engenheiro Ronaldo Garcia, e assessorado pela ETEL. Com o objetivo de interligar as 

regiões da cidade, o Projeto do Anel Viário foi pensado em cinco etapas, fundamentadas na 

construção do anel interno e o sistema de expansão, de modo que suas obras preencheram um 

rastro temporal de vinte anos, indubitavelmente guiando as ações dos gestores municipais, não 

como um projeto de governo, mas numa visão de cidade.  

Não por acaso, em 1991 o prefeito Pedro Yves deu continuidade ao Projeto do Anel 

Viário, a partir das etapas correspondentes à expansão do sistema. Segundo o ex-prefeito a 

viabilização dos recursos governamentais era resultado da articulação política de sua gestão. 

Por sua vez, Bevilacqua critica seu antigo vice-prefeito por ter feito modificações no edital de 

licitação da obra, que resultaram numa ação na justiça impetrada pelo PT. O Projeto do Anel 

Viário se prolongou por alguns anos até ser retomado na administração de Ângela Guadagnin37, 

                                                 
37 Angela Guadagnin (1948-), nascida numa família católica da cidade do Rio de Janeiro, teve sua infância 

marcada pelo estudo em internatos, primeiro no Colégio São Paulo em Teresópolis-RJ, e no Colégio Santa 

Marcelina, no Rio de Janeiro. Aos 24 anos conheceu seu futuro marido, Carlos Alberto Guadagnin, quando cursava 

Medicina na UNITAU. Casaram-se no ano de 1969, pouco meses depois, seu marido recém-formado em física 

tornou-se pesquisador do INPE, motivo pelo qual se instalaram em São José dos Campos. Atuando com médica 

da rede pública, Angela Guadagnin fez da Pastoral da Família sua âncora na militância política nos bairros 

periféricos da cidade. Em 1986, um surto de hepatite se alastrou pela região do bairro Chácaras Reunidas, fato que 

estimulou a jovem médica na articulação da comunidade para reivindicar junto à prefeitura a limpeza das fossas 

da área. Por sua atuação na periferia, a medica filiou-se ao PT, sendo indicada pela primeira vez à vice-prefeitura, 

pela chapa José Valter Pontes nas eleições de 1988. Nas eleições presidenciais de 1989, Angela Guadagnin 

coordenou a elaboração do Programa do Governo Lula na área da saúde. Em 1990 disputou a eleição para a 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, mas não obteve êxito. No entanto, venceu as eleições municipais 

de 1992, com 93.404 votos. Em seu mandato priorizou a setor social, cujas principais realizações foram, sem 

dúvida, a construção do Hospital Municipal e a sede da FUNDHAS, esta última ampliou seu campo de atuação, 

outrora limitado à inserção de jovens no trabalho de varrição, transformando-se numa instituição de educação 

profissionalizante para crianças e adolescentes. Por divergências internas no PT, não disputou a reeleição, embora 

tivesse 85% de aprovação junto a população. A prefeita-medica precisou indicar um sucessor com pouca 

identificação com ela, o militante Toquinho, que foi derrotado nas eleições de 1996. No entanto, foi eleita deputada 

federal pelo PT com 85.177 votos nas eleições de 1998. No Congresso, presidiu a Comissão de Seguridade Social 

e Família, além de integrar a Comissão de Ciência e Tecnologia. Participou de importantes CPIs, incluindo 

Mortalidade Materna, Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e a CPI da Lei de Adoção. Presidiu a 

Comissão de Seguridade Social que aprovou o Estatuto do Idoso, em 2003. Tragicamente, tornou-se conhecida 

nacionalmente quando comemorou a absolvição do deputado João Magno (PT-MG), acusado de envolvimento no 

escândalo do Mensalão, dando passos de dança e gesticulando no plenário da câmara. A mídia considerou a atitude 

um escárnio, batizando o episódio como “dança da pizza”, fato que contribuiu para sua derrota à reeleição, em 
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do PT, primeira mulher eleita para o executivo municipal de São José dos Campos, nas eleições 

de 1992 (ALMEIDA, 2008; VELOSO, 2008; BICARATO, 2008). 

A esta altura, a experiência operária do longo ciclo grevista de São Bernardo do Campo-

SP havia amadurecido suficientemente sob a liderança de Lula, que incidiu grandes esforços na 

transformação do PT numa grande máquina eleitoral, nos idos de 1990 (BRAGA, 2012). A 

médica Ângela Guadagnin tornou-se a figura principal da primeira vitória eleitoral de um 

partido de esquerda ao executivo municipal, no período pós-Ditadura Militar, tendo o desafio 

de governar em meio a uma oposição feroz, pois a vitória do PT interrompeu a hegemonia dos 

partidos de direita à frente da municipalidade. No entanto, a gestão Ângela Guadagnin foi 

influenciada pelos anseios de transformação social da Nova Constituinte, através de políticas 

sociais, incluindo a municipalização do sistema de saúde, ampliação do número de médicos das 

UBS em 34%, criação do Hospital Municipal e adoção do Orçamento Participativo (idem, ibid). 

A gestão Ângela Guadagnin se amparou no ideário da participação social para promover 

um ciclo de discussão intensa, que envolveu a câmara dos vereadores, associações de classe e 

a população, com o objetivo de aprovar um novo plano diretor (idem, ibid). Ora, a CF 1988 

instituiu o plano diretor como instrumento básico da política urbana municipal, tornando-o 

obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. Na esteira da Constituição Federal de 

1988, a Constituição do Estado de São Paulo de 1989 ampliou esta obrigatoriedade para todos 

os municípios do estado. Por sua vez, a Lei Orgânica do Município de São José dos Campos de 

1990 preconizava o alinhamento do Poder Público Municipal com os objetivos e diretrizes 

estabelecidas no plano diretor. Ademais, a Lei Orgânica conferiu ao Município a 

responsabilidade de elaborar o plano diretor, levando em consideração os aspectos físicos, 

econômicos, sociais, administrativos e ambientais. Com a regulamentação jurídica do plano 

diretor nos três níveis da Federação, o processo de elaboração do plano diretor foi conduzido 

inicialmente pela Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, ainda em 1988, sendo retomado 

somente na gestão Pedro Yves, que realizou a contratação de Assessoria da Universidade 

Estadual Paulista (UNESP/Rio Claro), que juntamente com as demais secretarias e fundações 

da municipalidade, elaboraram o levantamento físico socioeconômico e diagnósticos de cada 

área de atuação, entre 1991 a 1992. No ano seguinte, a gestão Pedro Yves conseguiu entregar a 

nova gestão o Plano Preliminar, composto por diagnósticos e proposições (BOLOGNA, 2000).   

                                                 
2006. Ainda no ano 2000, não conseguiu se eleger como prefeita, sendo derrotada pelo candidato do PSDB, 

Emanuel Fernandes, que disputava a reeleição (BICARATO, 2008; CPDOC, 2019).      



 

 

378 

 

  
 

No primeiro ano da gestão Ângela Guadagnin, buscou-se aprofundar a análise do Plano 

Preliminar, a partir da definição dos limites do perímetro urbano e de expansão urbana, o 

perímetro das APAs e a criação de instrumentos para a participação social no processo de 

planejamento. Esta última culminou na criação do Instituto de Planejamento e do Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU). Faz-se necessário ressaltar que as diretrizes 

do desenvolvimento físico-territorial do município foram elaboradas a partir dos dados do Plano 

MAVALE – Macrozoneamento da Regional do Vale do Paraíba e Litoral Norte, que foi uma 

iniciativa conjunta do INPE e do CODIVAP, iniciada no ano de 1989, através duma equipe 

multidisciplinar de pesquisadores (BOLOGNA, 2000).  

De acordo com Costa (2007) o Projeto Mavale foi estruturado com a finalidade de dar 

suporte ao CODIVAP na elaboração de diretrizes de ordenamento do uso do solo regional e 

apresentar a comunidade acadêmica o uso do sensoriamento remoto como metodologia para o 

planejamento regional. Não se deve esquecer que o Projeto Mavale, oriundo do contexto 

histórico da CF 1988 obteve legitimidade política através da associação de prefeitos da região 

com objetos comuns. Assim, o Plano Mavale identificou e localizou um conjunto de problemas 

e analisou tendências para a região, de modo que um mapa final do macrozoneamento foi 

elaborado para servir como instrumento de correção de distorções no uso da terra regional e 

preservação ambiental.  

Por conseguinte, a parceria entre o INPE, o CODIVAP e a municipalidade culminou na 

elaboração das Cartas de Unidades Territoriais, que aprofundaram o conhecimento em nível 

local dos aspectos físico-geográficos, sociais e econômicos, uma vez que redefiniu os 

perímetros, tanto urbano, rural, expansão urbana e áreas de proteção ambiental. Com a 

finalização do ciclo de participação popular, que por três meses envolveu a participação de 

entidades representantes da sociedade civil, incluindo - sindicatos, indústrias, universidades, 

escolas, sociedades amigos de bairro, comerciantes, vereadores, igrejas cristãs e associações de 

moradores dos loteamentos - a Secretaria de Planejamento passou para a fase reuniões com o 

corpo técnico para sistematizar os resultados, que culminou na edição do caderno técnico, 

denominado: PDDI - Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de São José dos Campos: 

Um Plano da Cidade para a Cidadania, posteriormente, aprovado pela Lei Complementar n° 

121/95, de 9 de junho de 1995 (COSTA, 2007; BOLOGNA, 2000). 

Passemos de forma sintética pelos pontos do PDDI de 1995 que interessam a este 

trabalho. Com a nova definição do perímetro de expansão urbana, a região leste, em função das 

condições físicas favoráveis da região e da proximidade com a Rodovia Carvalho Pinto, teve 
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seu perímetro ampliado significativamente. Por sua vez, a região sul teve seu perímetro de 

expansão ampliado até os limites da Rodovia Carvalho Pinto, enquanto a região norte teve o 

perímetro ampliado até os limites com a cidade de Monteiro Lobato (BOLOGNA, 2000).  

Com efeito, esta ampliação do perímetro urbano acabou incorporando cerca de 50 

loteamentos irregulares, totalizando 3.223 domicílios, com população estimada em 13.517 

pessoas. Ademais, o PDDI de 1995 instituiu uma delimitação jurídica até então nova no 

município; as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), que reconheceu juridicamente 

loteamentos irregulares e favelas, ainda não regularizados (COSTA, 2007; BOLOGNA, 2000). 

Na definição do PDDI de 1995, as ZEIS destinam-se primordialmente para a população de 

baixa renda, disposta em “áreas ocupadas por sub-habitações/favelas, loteamentos clandestinos, 

onde houvesse interesse social em promover a regulamentação fundiária e urbanística e glebas 

ociosas no perímetro urbano” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1995a, p. 51). Por sua vez, a Lei 

Complementar nº 114/94 de 22 de dezembro de 1994 autorizou o município a promover a 

regularização dos assentamentos humanos situados em áreas de ZEIS (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 1994).  

Embora as diretrizes do PDDI de 1995 relacionada à habitação recomendassem não 

listar as favelas existentes, não urbanizar ou aprovar a regularização fundiária de assentamentos 

situados em áreas públicas, a Lei Complementar nº 114/94, que viabilizou juridicamente o 

direito dos moradores de favela à regularização fundiária e urbanística, efetuou uma lista dos 

loteamentos irregulares, totalizando 106 loteamentos. Por sua vez, em 1996 a gestão Ângela 

Guadagnin classificou as ZEIS em três tipos, incluindo os núcleos de favela como ZEIS-1, que 

ao todo chegaram à 19 núcleos de favela. Evidentemente, o Jardim Nova Esperança foi inserido 

como ZEIS-1, fato que representou o reconhecimento de ordem jurídica do direito dos 

moradores do Banhado à regularização fundiária e urbanística.   

Por sua vez, o PDDI de 1995 também tratou da expansão do sistema viário como 

instrumento necessário para a expansão urbana. Nas diretrizes que trataram do ordenamento da 

expansão urbana e viária, o PDDI de 1995 propôs a criação de anéis viários perimetrais, com o 

objetivo de garantir a integração de todas as regiões da cidade, cuja região leste havia sido 

selecionada como setor prioritário para início do projeto. Em suma, a nova proposta para o 

sistema viário visava os vazios urbanos e fundo de vale, de modo que o traçado dos anéis viários 

perimetrais deveria aproveitar estas áreas, conectando-se a Via Dutra para completar os 

circuitos (OLIVEIRA, 2007). 
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Como parte de um sistema radial-concêntrico iniciado no âmbito do planejamento 

desenvolvimentista-militar, o PDDI de 1995, desenvolvido no contexto do planejamento 

neoliberal, reforça a lógica histórica do planejamento de avenidas de fundo de vale, uma vez 

que o novo plano diretor também direcionou a expansão viária no sentido dos vales, por sua 

vez conectadas à estrutura viária radial-concêntrica. Assim, a macroestrutura viária proposta 

valorizaria a Via Dutra como eixo estruturante do espaço intraurbano, uma vez que os anéis 

perimetrais aproveitariam o traçado da rodovia, que atravessa a cidade.      

Como apontou Villaça (2001), a construção das vias intraurbanas cumprem sempre um 

duplo objetivo, primeiro, a expansão urbana ao longo das vias; segundo, um maior escoamento 

de mercadorias e força de trabalho. Assim, o PDDI de 1995 cumpre com estas características, 

uma vez que as vias novas propostas interligariam as regiões leste e sul, assim fomentando a 

expansão urbana, ao mesmo tempo otimizando o tempo de deslocamentos nas vias intraurbanas 

e regionais. 

Efetivamente, a ideia dos anéis viários perimetrais tinha como inspiração o Projeto do 

Anel Viário, de modo que este último representava uma versão atualizada de seu antecessor. 

No entanto, segundo Bicarato (2008), o Anel Viário original foi retomado pela gestão Ângela 

Guadagnin, que passou a divulgar as obras como uma vitória de sua gestão. O Viaduto da 

Kanebo, que permaneceu inacabado por anos, finalmente foi concluído, realizando a ligação da 

região sul com o centro. Em um panfleto do anel viário de 1995, com o título: Anel Viário - 

Conquista da População, temos informações relevantes sobre os trâmites da obra. De acordo 

com o panfleto, com a paralisação das obras em 1992, a Urbam declarou a nulidade do contrato 

com a Construtora Mendes Junior, no dia 9 de dezembro de 1994. No dia 12 de dezembro de 

1994 a gestão Ângela Guadagnin abriu concorrência pública para retomada das obras do anel 

viário. Em maio de 1995, cerca de dezesseis empresas mostraram interesse na obra, sendo 13 

empresas habilitadas. Em junho do mesmo ano a prefeita Ângela Guadagnin assinou o contrato 

de serviço com a empresa Construcap, vencedora da licitação para execução do Trecho 1 do 

Anel Viário (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1995b).  

A obra denominada “Trecho 1 – ligando a zona sul ao centro da cidade” (SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 1995b, p. 2), passou a ser gerenciada pela Secretaria Municipal de Transportes, 

e não mais pela Urbam, fato que remeteu a saída de Ronaldo Garcia a frente do projeto. À 

gestão Ângela Guadagnin terminou a construção das alças do Viaduto Kanebo à Via Dutra, 

trechos das Marginais Sul e Norte da Via Dutra e agulhas de acesso (GARCIA, 2018).  
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No panfleto do Anel Viário da gestão Ângela Guadagnin (Figura 52), temos a imagem 

da aérea do Trevo da Kanebo, indicando o estágio das obras no ano de 1995. A mensagem 

“Anel Viário - Conquista da População” faz alusão ao Orçamento Participativo, uma das 

políticas da gestão Ângela Guadagnin.  

 

Figura 52. Panfleto do Anel Viário da gestão Ângela Guadagnin. 

 

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1995b). 
 

Com a finalização do Viaduto da Kanebo restava à municipalidade somente a Marginal 

do Banhado para completar a 5ª Etapa do Anel Viário. A princípio, pode parecer que a 

municipalidade não incluiu a Marginal do Banhado no horizonte do Plano Diretor de 1995, 

principalmente diante da nova proposição dos anéis viários perimetrais, somado à inserção do 

Jardim Nova Esperança em área de ZEIS, justamente no trecho originalmente projetado para 

construção da Marginal do Banhado. Ademais, segundo Fantin (2005) o Plano Diretor de 1995 

foi responsável pela evolução da categoria APA, com a proposição de quatro áreas protegidas 

no território municipal. Nesse sentido, o Banhado foi considerado como APA IV, através da 

Lei Complementar nº 121/95, com alta restrição a atividades urbanas, devido às características 



 

 

382 

 

  
 

peculiares do solo e condições hídricas, devendo estar submetida a normas de uso e ocupação, 

com o objetivo de garantir a proteção ambiental. Ademais, a legislação considerou no perímetro 

da APA IV toda a área de várzea do Rio Paraíba do Sul situada no território municipal, incluindo 

o setor leste e nordeste, que havia sido excluído da Lei Municipal nº 2.792/84, que criou a APA 

Municipal do Banhado.  

 No entanto, parece-nos que a gestão Ângela Guadagnin objetivou conciliar o modelo 

rodoviarista hegemônico com medidas progressistas para o restabelecimento dos direitos da 

população mais pobre. A medida que a gestão Ângela Guadagnin permitiu a evolução da 

categoria APA, bem como reconheceu o direito dos moradores de favela e loteamentos 

irregulares à regularização fundiária e urbanística, ao mesmo tempo viabilizou a expansão 

urbana e viária no sentido dos vales.   

Talvez pela própria estrutura do campo, a gestão Ângela Guadagnin tivesse dado 

continuidade à tradição do planejamento das avenidas de fundo de vale. Como aponta Bourdieu 

(2004) a posição que o agente ocupa, bem como as relações objetivas que estabelece com os 

demais agentes são determinadas, via de regra, pela própria estrutura do campo em que está 

inserido. Por sua vez, a estrutura do campo é determinada pelo capital científico produzido 

pelos agentes, portanto é estruturante e estruturada. 

Por outro lado, houve rupturas significativas. As diretrizes do Plano Diretor de 1995 no 

setor da habitação representaram uma mudança de paradigma, um verdadeiro rompimento com 

a política de desfavelamento em vigor desde a década de 1970. As criações das ZEIS 

representaram o ponto de partida para uma política de reurbanização de favelas e regularização 

de loteamentos irregulares a partir do conjunto de programas e projetos específicos, incluindo 

"Urbanização de favelas", "Recuperação física de áreas urbanas degradadas ocupadas por 

favelas, cortiços e loteamentos irregulares", "Regulamentação das ZEIS" e "Elaboração do 

plano de regularização urbanística e fundiária em favelas e loteamentos irregulares" (SÃO 

JOSÉ DOS CAMPOS, 1995a, p. 130). 

Em resumo, segundo Rosa Filho (2002), a gestão Ângela Guadagnin objetivava integrar 

os núcleos de favela à cidade através de sua transformação em bairro, com acesso à energia 

elétrica, saneamento básico e segurança quanto à permanência. No entanto, o desafio era 

enorme, pois de acordo com o autor o município havia registrado no ano de 1992 um índice de 

28 núcleos de favela, onde habitavam oito mil pessoas em140 loteamentos irregulares. 

Nesse sentido, a inserção de loteamentos irregulares no perímetro urbano ampliado e a 

criação das ZEIS representou uma tentativa de reconhecer o direito à cidade dos moradores 
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destes assentamentos. Como defendeu Lefebvre (2001), desde Maio de 1968 a reivindicação 

pela ampliação dos direitos humanos e minorias políticas vieram complementar os direitos 

abstratos do homem e do cidadão, inscritos nas bases da democracia liberal, como o direito das 

mulheres, o direito à infância, o direito à velhice, o direito ao trabalho, o direito à educação, o 

direito à cultura, o direito à saúde, o direito à aposentadoria, o direito à habitação, o direito à 

natureza, etc. 

Seria genérico compreender o direito à cidade como uma espécie de conjunto de todos 

estes direitos. Na verdade, Lefebvre (2001) defendeu o direito à cidade de forma ampliada, 

como o direito à vida urbana, renovada e transformada. Para Harvey (2013, p. 28): “O direito à 

cidade é, portanto, muito mais do que um direito de acesso individual ou grupal aos recursos 

que a cidade incorpora: é um direito de mudar e reinventar a cidade, mas de acordo com nossos 

mais profundos desejos”.  

Em sua leitura a partir do direito à cidade, Harvey (2013) entende o direito à cidade mais 

que um mero direito individual, é um direito coletivo onde reinventar a cidade depende 

inevitavelmente do poder coletivo sobre o processo de urbanização. Assim, retomando as 

diretrizes do Plano Diretor de 1995 a diretrizes que promoveram a elaboração de planos de 

regularização fundiária e urbanística tiveram um efeito significativo no reconhecimento do 

direito à cidade das populações de núcleos de favela e loteamentos irregulares.  

 

3.4.3 O PROGRAMA HABITAR BRASIL-BID (HBB) e a política de desfavelamento de São José 

dos Campos 

 

Esta postura progressista não durou muito; nas eleições de 1996, a vitória de Emanuel 

Fernandes38, do PSDB, abriu caminho para a retomada das velhas práticas de remoção 

                                                 
38 Emanuel Fernandes (1956-), nascido na cidade de Valentim Gentil-SP, no extremo oeste do Estado de São 

Paulo, e criado na igualmente pequena cidade de Américo de Campos, Emanuel Fernandes veio de uma família 

humilde, o pai era sapateiro e a mãe, do lar e católica fervorosa. Formou-se em Engenharia Aeronáutica pelo ITA 

no início da década de 1980. Em 1982 ingressou no quadro de funcionários do INPE, atraído pela possibilidade de 

participar da Missão Espacial Completa Brasileira (MECB), que envolveu órgãos civis e militares, com o objetivo 

de lançar um satélite artificial brasileiro. No mesmo ano filiou-se ao PMDB, atuando na elaboração do plano de 

governo do prefeito Robson Marinho. Durante sua carreira no INPE, conheceu ex-prefeito Sergio Sobral, seu 

mentor político. Ainda no INPE, gerenciou duas importantes missões espaciais no lançamento do satélite SCD-1 

e o satélite CBERS, este último fruto de parceria entre Brasil e China. Devido ao êxito das missões, Emanuel 

Fernandes foi promovido ao cargo de superintendente de planejamento do INPE, entre 1989 a 1992. Em 1996 se 

licenciou do INPE para disputar a prefeitura municipal, pelo PSDB. Permaneceu no poder executivo por dois 

mandatos consecutivos, o primeiro, de 1997 a 2000; o segundo, de 2001 a 2004. Durante seus oito anos de governo, 

o enfraquecimento da moeda nacional favoreceu as exportações de grandes empresas instaladas no município, e 

assim, garantindo minimamente a manutenção do nível de emprego, tornando-se um álibi para o cumprimento de 

sua principal promessa de campanha: transformar São José dos Campos numa fábrica de empregos. Emanuel 
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moradores de favelas. Durante toda a sua gestão, de 1997 a 2004, a política habitacional da 

gestão Emanuel Fernandes era sustentada por um Plano de Desfavelamento, chamado: 

Programa Habitar São José, fruto duma operação urbana entre os três Entes Federativos e o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com o objetivo de intervir em todos os 

núcleos de favela da cidade, principalmente as favelas localizadas na região central. Com base 

na justificativa da escassez de áreas públicas no centro para programas habitacionais, a proposta 

da administração Emanuel Fernandes tinha como solução construir unidades habitacionais 

verticalizadas e conjuntos horizontais na periferia para a população das favelas (ROSA FILHO, 

2002).  

Em 2008, numa entrevista ao jornalista Ricardo Júlio, Emanuel Fernandes selecionou o 

desfavelamento da cidade como uma das realizações mais significativas de sua gestão. 

Efetivamente, as favelas localizadas no centro cidade estavam no foco do governo, 

principalmente a Favela Santa Cruz (remanescente da Linha Velha) e a Vila Nova Tatetuba, ou 

Morro do Regaço, esta última localizada na região leste (JÚLIO, 2008). 

Ora, na segunda metade da década de 1990 a noção de planejamento estratégico vinha 

sendo difundida no Brasil e na América Latina pela ação conjunta das agências multilaterais e 

consultores internacionais, cuja experiência de Barcelona durante as Olimpíadas de 1992 

remetia à adoção dos conceitos e metodologias do planejamento estratégico empresarial, 

outrora desenvolvidas pela Harvard Business School. A imposição de um projeto de cidade 

pelo planejamento estratégico que implica na apropriação da cidade por segmentos empresariais 

globalizados e tem como condição a eliminação do debate político e do exercício da cidadania 

(VAINER, 2000).  

Arantes (2000) não deixa de notar o paradoxo do planejamento estratégico, nomeado 

por seus defensores como pós-modernista. Para a autora não aconteceu uma ruptura definitiva 

com os modernistas, mas uma assimilação, integrando o grupo dos vencedores de hoje, num 

híbrido de racionalidade/funcionalidade - gerenciamento empresarial e cultura de mercado. O 

planejamento estratégico agravou o inchaço cultural urbano herdado no período 

fordista/taylorista. A cultura anti-mercado dos movimentos sociais foi incorporada pelo 

                                                 
Fernandes encerrou seu segundo mandato com 70% de aprovação, fato que abriu o caminho para seu sucessor, 

Eduardo Cury. Com o término do mandato de prefeito, Emanuel Fernandes foi escalado como secretario estadual 

de habitação, entre janeiro de 2005 a junho de 2006. Elegeu-se deputado federal em duas ocasiões, entre junho de 

1996 a janeiro de 1997, e fevereiro de 2007 a janeiro de 2015. Porém, não aprovou nenhum Projeto de Lei em toda 

sua carreira como parlamentar. Em 2012, a carreira política de Emanuel Fernandes sofreu uma queda vertiginosa, 

com a suspensão de seus direitos políticos por três anos, autorizada pela justiça do Estado de São Paulo, por manter 

serviços de transporte coletivo sem licitação durante seu mandato como prefeito. Emanuel Fernandes é viúvo da 

arquiteta espanhola Juana Blanco Gomez, que faleceu em 2013 (JÚLIO, 2008; MEON…, 2018).        
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mercado globalizado como forma de regulação e controle. A metamorfose da cultura dos 

movimentos sociais em estratégias de marketing abriu caminho para gentrificação das áreas 

centrais. 

Diante das novas demandas da economia global, Fix (2001) critica o discurso neoliberal 

das operações urbanas, uma vez que vêm sendo difundidas pelos teóricos neoliberais como 

única solução viável diante da crise do estado de bem-estar. A teoria neoliberal preconiza a 

transformação do aparelho estatal em simples promotor da iniciativa privada, de modo que o 

próprio mercado regularia a economia e a vida social.  

Recapitulando com Senra (2011), a adoção de medidas neoliberais pelos países 

capitalistas teve início com a internacionalização do capital financeiro a partir da década de 

1980. No Brasil, a Nova República deu início ao processo de redução das despesas do Estado 

com o objetivo de ampliar as exportações para pagamento da dívida externa. No governo Collor 

a desmobilização das instituições públicas foi aprofundada com a extinção de diversos órgãos 

de Estado. Em 1994, com Fernando Henrique Cardoso na presidência, a estabilidade da moeda 

e desestatização da economia tornou-se o carro-chefe do governo, liderado pelo PSDB. 

Na Fase Neoliberal, no que se refere às políticas federais de desenvolvimento regional 

do governo Fernando Henrique Cardoso, é marcada pelo processo de globalização, apoiado 

pelos avanços tecnológicos no setor de comunicação e transportes. Com a globalização, a 

relação entre os poderes econômicos globais, regionais e locais assumiram uma nova relação 

assimétrica, mediada por conexões diretas do local com o global. Nesse sentido, os territórios 

passaram a ser cada vez mais valorizados, cujos interesses internos movimentavam uma gama 

de atores locais imbuídos de variados capitais, no marco de um projeto coletivo de 

desenvolvimento (SENRA, 2011).  

Visando a ocupação do território nacional, a principal iniciativa do governo Fernando 

Henrique Cardoso era o Programa dos Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento, 

lançado originalmente no Plano Plurianual 1996/1999. Ao longo desses eixos deveria agregar 

um conjunto de investimentos públicos e privados nas áreas de infraestrutura, desenvolvimento 

social, informação e meio ambiente. Na verdade, a noção de eixos de desenvolvimento 

representa uma versão atualizada da noção dos polos de desenvolvimento, outrora veiculada no 

planejamento desenvolvimentista-militar. De fato, os investimentos dos eixos privilegiaram o 

Centro-Oeste e Sudeste (53,7%) (IDEM, IBID).  

Na fronteira dos territórios à nível local, segundo Fix (2001), o sucesso das operações 

urbanas, inicialmente implementadas na cidade de São Paulo entre 1980 a 1990 tem buscado 
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favorecer a concentração de investimentos públicos e privados nas áreas de maior interesse do 

capital, normalmente drenando investimentos prioritários de áreas com população de menor 

poder aquisitivo. As operações urbanas tendem a sobrecarregar os investimentos públicos, 

embora, sem dificuldades para obter investimentos, devido ao poder de pressão da classe média 

e de alta renda, normalmente situada no entorno das operações urbanas.  

Nas diretrizes de ocupação urbana do PDDI de 1995, a municipalidade havia inserido 

previamente um conjunto de instrumentos de intervenção urbana, incluindo: a) operações 

interligadas, instrumento no qual é permitido mudanças urbanísticas sobre a ocupação do solo, 

em troca de Habitação de Interesse Social (HIS); b) operações urbanas, destinadas a mudanças 

urbanísticas referentes à ocupação do solo em troca de investimentos e melhorias urbanas em 

determinadas áreas da cidade; c) urbanização consorciada, instrumento que permite parcerias 

público-privadas; d) Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, criado com recursos 

provenientes das operações interligadas, operações urbanas, do PIB municipal e demais fontes 

públicas e privadas, cujos recursos só poderiam ser utilizados para projetos e obras de 

urbanização, infra-estrutura e equipamentos urbanos (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1995a). 

Enquanto instrumento de intervenção urbana, a operação urbana foi utilizada pela 

primeira vez na gestão Emanuel Fernandes, através do plano de desfavelamento, de fato 

oficializado no ano de 1999, com o projeto Casa da Gente, oriundo do Programa Habitar São 

José, vinculado ao programa governamental Habitar Brasil-BID (HBB) (SOUZA, 2015). O 

HBB originou-se do contrato de empréstimo nº 1126 OC/BR celebrado em 1999, estimado em 

US$ 417 milhões com custo de 60% para o BID e 40% para o Governo Federal. Celebrado no 

governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), o HBB criou uma nova estrutura 

para a política habitacional brasileira, operacionalizada pela Caixa Econômica Federal 

(SANTANA, 2006).  

Na Lei Municipal nº 5366 de 23 de Abril de 1999, que autorizou a adesão ao Programa, 

o Município entraria com a contrapartida de R$ 1.350.000,00 enquanto a maior parte seria 

financiada com recursos do Programa totalizando R$ 12 milhões. No art. 2º o município 

assumiu o compromisso de urbanizar as áreas elegíveis e regularizar os empreendimentos 

habitacionais (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1999a). Para Rosa Filho (2002) e Santos (2010), no 

entanto, o programa se caracterizava como um programa de desfavelamento, tendo como 

objetivo a remoção dos assentamentos precários para promover a construção de unidades 

habitacionais nas periferias. Este foi o caso da remoção dos assentamentos precários da zona 

leste da cidade, ao todo 453 famílias, provenientes da Vila Nova Tatetuba ou Morro do Regaço, 



 

 

387 

 

  
 

Vila Nova Detroit e Caparaó. As comunidades foram reassentadas para um conjunto 

habitacional localizado a uma distância de 16 km dos assentamentos originais (RESCHILIAN; 

SANTOS, 2014; SANTOS, 2010).  

O Projeto Casa da Gente teve êxito no reassentamento de grande parte das famílias das 

três comunidades, restando somente um grupo de moradores resistentes na Vila Nova Tatetuba. 

No final de 2003 e início de 2004, a Prefeitura Municipal iniciou a remoção da comunidade, 

amparada por forte aparato policial e determinações judiciais (SANTOS, 2010). A resistência 

da comunidade teve adesão da Central de Movimentos Populares (CMP) com críticas à forma 

como o reassentamento vinha sendo conduzido. Ao todo, 45 famílias receberam abrigo de uma 

ONG de São José dos Campos apoiada pelo PT. Uma parte do grupo resistente aderiu às 

moradias no extremo Leste da cidade oferecidas pelo HBB, enquanto um grupo de 28 famílias 

rejeitou a proposta e ocupou uma área da União na região central cedida à MRS Logística S.A, 

que opera a antiga malha ferroviária do Sudeste (SANTOS, 2010; RESCHILIAN; SANTOS, 

2014; SOUZA, 2015). 

As 28 famílias da Vila Nova Tatetuba apoiadas pela CMP traçaram proposições no 

âmbito internacional através de petições enviadas a diversas instituições nacionais e 

internacionais entre 2002 a 2010 (MECANISMO..., 2011a). Como compreendeu Svampa 

(2010), os movimentos sociais surgidos com o advento da globalização possuem um caráter 

territorial, efetivamente acirrado com os conflitos territoriais têm se multiplicado em toda a 

América Latina diante do avanço do capital nos territórios da população mais pobre e setores 

oprimidos. O fortalecimento dos movimentos sociais latino-americanos contra a globalização 

neoliberal parte da heterogeneidade de grupos e atores sociais. Para Zibechi (2007) as 

resistências “de los de abajo” propiciou aos movimentos sociais a criação de “territórios otros” 

(idem, 2007, p. 4), diferentes dos territórios do capital multinacional. Deste modo, os 

movimentos sociais na contemporaneidade são compreendidos como territoriais.  

No caso do HBB, a CMP constatou previamente a remoção da Vila Nova Tatetuba como 

um fenômeno de gentrificação no entorno da área da antiga favela, segundo Souza (2015), 

revela um quadro de acelerada especulação imobiliária escancarada com a instalação de 

revendedoras de automóveis, hipermercados, edifícios, condomínios fechados e o planejamento 

de uma nova via expressa construída nas imediações – a Via Cambuí .  

Efetivamente, o despejo forçado das famílias da Vila Nova Tatetuba está associado ao 

fenômeno da gentrificação, uma vez induzido por uma operação urbana consorciada. Segundo 

Arantes (2000) este movimento de retomada agressiva das centralidades, consequentemente 
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está associado ao desmantelamento dos direitos sociais preconizados pelo Estado de Bem-Estar 

Social. A cidade neoliberal, segundo Vainer (2000) não é simplesmente uma mercadoria, mas 

uma mercadoria de luxo destinada aos potenciais compradores nacionais e internacionais.   

Rosa Filho (2002), por sua vez, considerou que o discurso da administração Emanuel 

Fernandes remetia à higiene do espaço, ideologicamente associado a outros signos que 

mascaravam o problema habitacional, atenuando-o por meio da construção de casas populares 

em conjuntos habitacionais na periferia, que na prática, consolidavam a velha prática de 

expulsão dos pobres das áreas centrais. Embora Emanuel Fernandes houvesse defendido o 

desfavelamento da cidade como melhoria das condições de vida (JÚLIO, 2008), na verdade, 

Rosa Filho (2002) havia criticado o retrocesso que o Programa Habitar São José representava, 

diante da evolução dos instrumentos jurídicos no setor habitacional, promovidos pelo Plano 

Diretor de 1995. Em contraposição, as medidas do Programa Habitar São José, fundadas na 

remoção de assentamentos humanos, propiciavam o rompimento com os vínculos dos núcleos 

de favela com o centro, uma vez que a remoção acarretaria no aumento do custo de vida e meio 

tempo dispendido nos deslocamentos.  

Por conseguinte, podemos identificar no Mapa de Favelas do ano de 1997 (Figura 53), 

o estágio de periferização dos núcleos de favela da época, com alguns poucos situados na área 

central, com a Santa Cruz e o Banhado.  
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Figura 53. Mapa das favelas de São José dos Campos em 1997. 

     
Fonte: Construído a partir de Rosa Filho (2002) sob base do IBGE (2010) – Elaborado por Daniel José 

de Andrade.  

Embora o Plano Diretor de 1995 houvesse instituído diretrizes no setor de habitação que 

viabilizavam a regularização fundiária e urbanística de favelas e loteamentos irregulares, na 

verdade a gestão Emanuel Fernandes simplesmente ignorou os avanços do plano diretor, 

principalmente na área habitacional. O carro-chefe da gestão Emanuel Fernandes passou a ser 

o desfavelamento da cidade, uma vez executado pelo Programa Habitar São José. À exemplo 

de grande parte das cidades brasileiras, segundo Costa (2007), a institucionalização das ZEIS 

em São José dos Campos não significou sua operacionalização, assim como a habitação de 

interesse social não foi regulamentada, sendo postergada para a realização futura de um ciclo 

de discussões com segmentos da sociedade. Ademais, a Lei de Zoneamento de 1997 (Lei 

Complementar nº 165/97) terminou por sepultar os instrumentos de gestão urbanística 

elaborados com o Plano Diretor de 1995.  

Para nossa surpresa não identificamos nenhuma documentação do período do Programa 

Habitar São José referente ao Jardim Nova Esperança. De fato, a Comunidade do Banhado 

permaneceu ilesa diante das ações do programa, embora como apontou o prefeito Emanuel 

Fernandes em entrevista ao jornalista Ricardo Júlio (2008), diversos núcleos de favela foram 

removidos total ou parcialmente incluindo a Favela Salinas, Nova Detroit, Santa Cruz I, II e III, 

Chácaras Reunidas e outras mais. Todavia, a discussão sobre a remoção da Comunidade do 
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Banhado voltaria à cena política com a evolução do arcabouço jurídico, primeiro, com a Lei 

Complementar nº 165/97, que dispôs sobre o uso e ocupação do solo no município; segundo 

através da Lei Estadual n° 11.262/2002 (SÃO PAULO, 2002), que criou a APA Estadual do 

Banhado.  

3.4.4 Da Área de Proteção Ambiental ao Parque Natural financiado pela Petrobrás: 

Banhado e os conflitos simbólicos no campo ambiental 

 

Embora a política de desfavelamento municipal tivesse tomado o caminho oposto à 

regularização fundiária e urbanística, na verdade a aprovação da nova lei de zoneamento seguiu 

as diretrizes do PDDI de 1995. Aprovada no dia 15 de dezembro de 1997, a Lei Complementar 

n° 165/97 veio regulamentar os usos do solo das áreas protegidas definidas no PDDI de 1995. 

No zoneamento urbano a maior parte da área de várzea do Rio Paraíba do Sul foi definida como 

Zona Especial de Proteção Ambiental 3 (ZEPA-3) com o objetivo de garantir a proteção 

ambiental e paisagística da planície aluvial do Rio Paraíba, permitindo atividades agrícolas, 

pecuaristas e de lazer, com alta restrição a impermeabilização do solo (FANTIN, 2005). 

A faixa entre os condomínios Esplanada do Sol e Chácaras dos Eucaliptos foi 

considerada Zona Especial de Proteção Ambiental 2 (ZEPA-2), destinada à ocupação humana 

de baixa densidade, evidentemente garantiu a integração dos condomínios já existentes no local, 

além de ter aberto a possibilidade de implantação de condomínios fechados. Por sua vez, a Zona 

Especial de Proteção 4 (ZEPA-4) foi constituída a partir de um conjunto de terrenos inseridos 

na APA IV, que em decorrência de suas características físicas, permite atividades de lazer e o 

uso residencial unifamiliar, com baixa densidade quanto à impermeabilização do solo (idem, 

ibid). 

Na contramão das diretrizes ambientais do PDDI de 1995, a Lei de Zoneamento de 1997 

foi permissível para com os usos urbanos na várzea do Rio Paraíba, incluindo a aprovação de 

condomínios fechados, representando um verdadeiro retrocesso para com a evolução das 

políticas ambientais vigentes. Para Fantin (2005), a viabilização de condomínios de alto padrão 

na área do Banhado evidencia uma escamoteação dos princípios da APA, a exemplo dos 

edifícios embargados no início da década de 1990, como o Edifício Pôr-do-Sol e o Edifício 

Verdes Mares, ambos construídos junto à encosta do Banhado. Posteriormente, no início dos 

anos 2000, o cenário político local tornou-se extremamente acirrado por um lado, com o avanço 

de atividades predatórias no Banhado, incluindo urbanização e mineração; por outro, a 

contestação da sociedade civil por meio de denúncias ao Ministério Público.  
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De fato, o caso do Condomínio Chácara Serimbura construído na APA do Banhado 

através de danoso aterramento no leito do Rio Paraíba, representou um fato político polêmico 

na virada para o terceiro milênio. Diante das irregularidades do loteamento, a Promotoria de 

Justiça do Meio Ambiente e a Promotoria de Justiça da Habitação entraram com uma Ação 

Civil Pública com Pedido de Liminar contra a Construtora Oliveira Roxo Ltda., e seus 

associados: a Prefeitura Municipal de São José dos Campos e o Governo do Estado de São 

Paulo. Surpreendentemente, a loteadora conseguiu viabilizar junto à Câmara Municipal de São 

José dos Campos a construção do empreendimento através de alteração da Lei de Zoneamento 

de 1997, que modificou somente o status do terreno onde estava situado o empreendimento 

Chácaras Serimbura, que passou de ZEPA-3 para ZEPA-4 numa situação embaraçosa de 

favorecimento político para a construção do empreendimento na APA (IDEM, IBID).  

Neste contexto, os interesses em disputa devem ser vistos a partir da posição ocupada 

pelo agente engajado no campo, seja o ambientalista, o especulador imobiliário, o empresário 

da construção civil, o prefeito, o vereador governista, o vereador de oposição, etc. Como 

apontou Bourdieu (2004), o campo enquanto estrutura das relações objetivas, determina as 

ações dos agentes. Genericamente, a partir do campo sabemos o lugar ocupado pelo agente na 

estrutura do espaço social – de onde ele fala. Além disso, a estrutura do campo também é 

determinada pela distribuição de capital num dado momento, uma vez que o volume de capital 

determina o peso das relações de força, que depende do peso do volume de capital dos outros 

agentes espalhados no espaço social. Para citar um exemplo, Fantin (2005) havia alertado para 

o risco de saturação da Avenida Lineu de Moura, que é o acesso principal do Bairro Urbanova, 

outrora construída em área de Banhado. A referida via classificada pela Lei de Zoneamento de 

1997 como Zona Mista 1 (ZM-1), vinha sendo ocupada em suas margens por estabelecimentos 

comerciais irregularmente construídos sobre grandes aterros, fato que evidencia o volume de 

capital dos agentes, não só econômico, mas político e jurídico em proporção ao peso da 

estrutura do campo em que estão inseridos.  

Além da urbanização na várzea, o avanço da mineração no Rio Paraíba causou conflito 

considerável, ainda na vigência da Lei de Zoneamento de 1997. Ao recapitularmos a história 

da extração de areia no Rio Paraíba do Sul, observamos seu início ainda em 1949, mais 

especificamente no trecho de Jacareí, cidade mais próxima de São Paulo, cujo setor da 

construção civil sofria os efeitos do esgotamento das cavas de areia dos rios Tietê e Pinheiros. 

Em menos de vinte anos, a mineração no Rio Paraíba gradativamente se tornou o maior polo 

fornecedor de areia do país, cuja produção no ano de 1997 correspondeu à 70% da areia 



 

 

392 

 

  
 

utilizada pelo setor da construção civil da Região Metropolitana de São Paulo. Todavia, a 

maioria dos empreendimentos de extração mineral encontrava-se em situação irregular ainda 

na década de 1970. Com o aumento vertiginoso da exploração de areia na década de 1980, 

alguns municípios da região passaram a legislar sobre sua proibição. São José dos Campos, por 

exemplo, transformou a área do Banhado em APA Municipal com a Lei n° 2792/1984, vedando 

e restringindo a implantação de novas atividades extrativistas na várzea (FANTIN, 2005). 

Porém, a legislação ambiental não impediu a exploração irregular na região. Na década 

de 1990 houve forte pressão dos areeiros sobre o Governo Estadual, cujo objetivo era 

flexibilizar a legislação ambiental. As inúmeras resoluções do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente (CONAMA) que exigiam das extratoras apresentação do EIA-RIMA (Estudo de 

Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental) foram desconsideradas pela Secretaria 

do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SMA), pressionada, é claro, pelos mineradores. A 

Resolução SMA n° 3 de 22 de janeiro de 1999 garantia a inexibilidade de apresentação de EIA-

RIMA para os empreendimentos minerários localizados em áreas consideradas supostamente 

adequadas. Novamente, a Resolução SMA n° 4 de 22 de janeiro de 1999 trouxe uma série de 

mecanismos para facilitar o licenciamento ambiental e reafirmou a dispensa do EIA-RIMA para 

empreendimentos previstos no zoneamento minerário (idem, ibid). 

Em 2001, segundo Fantin (2005), o INPE havia identificado a atividade irregular de 

extração de areia no trecho de São José dos Campos, mesmo com a proibição expressa na Lei  

Orgânica. O Ministério Público Estadual passou a exigir da municipalidade maior rigor na 

fiscalização aos portos de extração de areia. O Ministério Público mobilizou também outros 

setores, como a Polícia Ambiental, a CETESB e o Departamento de Proteção de Recursos  

Naturais, criando um cerco aos areeiros que, posteriormente, se articularam com o objetivo de 

derrubar as restrições legais junto aos vereadores. Como efeito, atendendo ao pedido de Clóvis 

Moscoso, presidente do SINDAREIA – Sindicato das Indústrias de Extração de Areia do Estado 

de São Paulo, o vereador Dilermando Dié (PSDB) apresentou na câmara dos vereadores uma 

emenda a Lei Orgânica que autorizaria a extração areeira na cidade.  

No dia 6 de dezembro de 2001, a votação da emenda a Lei Orgânica foi marcada por 

conflitos entre ambientalistas e areeiros. A opinião pública era contrária à extração mineral, 

portanto, os vereadores governistas buscaram flexibilizar o texto da emenda à Lei Orgânica, de 

modo que a proibição se restringia apenas à Concha do Banhado. Por meio desta manobra, 

conseguiu-se ludibriar a opinião pública resgatando os conceitos de beleza cênica do Banhado, 

carregados de uma falsa noção de zelo (idem, ibid). Apesar da vitória parcial, o movimento 
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ambientalista da época pode ser genericamente definido a partir da noção de justiça ambiental 

que, segundo Acselrad (2010), definiu o caráter dos movimentos ambientalistas a partir do ano 

2000, na verdade menos voltados para o assessoramento técnico de governos e empresas e mais 

voltados para combate profissional na discussão crítica das políticas públicas.  

Dentro deste contexto de degradação ambiental sobre a várzea do Rio Paraíba do Sul, o 

então deputado estadual Carlinhos Almeida39 do PT propôs na Assembleia Legislativa um 

Projeto de Lei instituindo o Banhado e parte da Serra da Mantiqueira como APAs Estaduais. 

No dia 8 de novembro de 2002 o Governador Geraldo Alckmin sancionou a Lei Estadual n° 

11.262/2002 que criou a APA do Banhado e a APA de São Francisco Xavier. Ambas as áreas 

protegidas seriam coordenadas pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, em colaboração 

com órgãos vinculados à preservação do meio ambiente (SÃO PAULO, 2002).  

Para Fantin (2005) a Lei Estadual n° 11.262/2002 é um Marco Legal que criou a APA 

Estadual, causando a fúria dos especuladores imobiliários, pois vedou uma série de usos que 

inibem atividades econômicas. De acordo com o artigo 4º da Lei Estadual n° 11.262/2002, na 

APA do Banhado é vedado (SÃO PAULO, 2002): 

I) Parcelamento do solo para fins urbanos; 

                                                 
39 Carlos José de Almeida (1963-), mais conhecido na política como Carlinhos Almeida, nasceu na cidade de 

Santa Rita do Jacutinga-MG, mas vive na cidade de São José dos Campos desde o seu primeiro ano de vida. 

Licenciado em História e Geografia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São José dos Campos, 

mantida pela Fundação Valeparaibana de Ensino, Carlinhos Almeida fez carreira como funcionário da Caixa 

Econômica Federal, na qual é aposentado. Na década de 1980 se iniciou na militância política através do 

movimento estudantil. Filiado ao PT desde 1982, elegeu-se pela primeira vez defedendo a legenda do partido no 

ano de 1988, logo reeleito em 1992 e 1996. Neste período, presidiu a câmara dos vereadores no biênio 1997-1998. 

Em 1998 elegeu-se deputado pela primeira vez, sendo reeleito em 2002, cuja votação registrou um recorde no Vale 

do Paraíba, com 111 mil votos. Na Assembléia Legislativa liderou a Bancada do PT por dois mandatos 

consecutivos, de março de 2001 a março de 2003. Elegeu-se mais uma vez deputado estadual no ano de 2006, 

mandato que se tornou membro efetivo da Comissão de Defesa do Meio Ambiente e vice-presidente da Comissão 

de Cultura, Ciência e Tecnologia, além de ocupar a posição de membro substituto das comissões de Segurança 

Pública e Educação. Entre as Leis de sua autoria que já foram aprovadas estão: Lei 10.847/2001, que proíbe o 

corte de águas às sextas-feiras e vésperas de feriado; Lei 11.078/2002, que acaba com a maquiagem de preços 

determinando a rotulagem de produtos que tenham peso ou tamanho reduzido; Lei 11.369/2003, que veda qualquer 

forma de discriminação racial, ao idoso, ao portador de deficiência física e à mulher; e Lei 12.528/2007, que obriga 

a implantação do processo de coleta seletiva de lixo em shopping centers e outros estabelecimentos do Estado de 

São Paulo. Em 2010, elegeu-se deputado federal pelo Estado de São Paulo. Disputou a prefeitura de São José dos 

Campos nas eleições de 2004 e 2008, sendo finalmente eleito em 2012. Na Prefeitura Municipal de São José dos 

Campos deu continuídade à execução das obras viárias, inclusas no Programa de Estruturação Urbana (PEU), fruto 

do contrato de empréstimo entre a municipalidade e o BID, no ano de 2011. Em 2016, perdeu a reeleição para o 

empresário Felício Ramuth, do PSDB, ainda no primeiro turno Carlinhos Almeida é casado com a vereadora 

Amélia Naomi, do PT. Em 2018 o Ministério Público denunciou o ex-prefeito por improbidade administrativa, e 

mais 14 pessoas, no caso revelado na imprensa e que ficou conhecido como bolsa esposa, onde funcionários 

comissionados que participaram da campanha eleitoral de Carlinhos Almeida à reeleição foram substituídos por 

suas esposas. No ano anterior, Carlinhos Almeida, dois ex-assessores, seis empresários e mais cinco empresas 

tiveram o sigilo bancário, fiscal e telefonico quebrado por decisão judicial no caso investigado pelo Ministério 

Público sobre suposto subfaturamento na compra de kits escolares pela municipalidade no ano de 2013 

(ASSEMBLÉIA…, 2020; G1, 2017; G1, 2018).  
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II) Instalação de indústria poluente;  

III) Ampliação de indústrias existentes;  

IV) Uso de técnicas de manejo capazes de provocar erosão ou assoreamento 

dos cursos d’água;  

V) Remoção da cobertura vegetal 

VI) Exploração mineral 

VII) Utilização para chácaras de recreio  

A seguir, no artigo 5º, os remanescentes da flora natural existentes nas duas APAs e nas 

margens do Rio Paraíba definidas pela legislação federal como Área de Preservação 

Permanente (APP) foram definidos como zonas de vida silvestre (SÃO PAULO, 2002). A alta 

restrição dos usos do solo da APA do Banhado, prescrita no artigo 4° deve ser entendida a partir 

do contexto que acabamos de expor, referente ao avanço das atividades predatórias na várzea 

do Rio Paraíba, a partir da segunda metade do século XX.  

Além do mais, a Lei nº 11.262/2002 (SÃO PAULO, 2002) é fruto do contexto de 

avaliações dos resultados da Conferência Rio-92, sendo o primeiro, o Fórum Rio+5 realizado 

na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1997, que contou com a presença de ONGs que trocaram 

experiências sobre a efetivação do conceito desenvolvimento sustentável; e o segundo, a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida 

como Rio+10, realizada na cidade de Johannesburgo na África do Sul no ano de 2002, onde 

foram avaliados os resultados da Eco-92 nos últimos dez anos (FOLHA..., 2002; EM 

DISCUSSÃO!..., 2000). Porém, como aponta Fantin (2005), a Lei Estadual n° 11.262/2002 

possui as mesmas deficiências das antigas leis de zoneamento municipal, pois desconsidera a 

maior parte da várzea do Rio Paraíba, localizada no setor Leste e Nordeste de São José dos 

Campos (SÃO PAULO, 2002).   

Apesar da flexibilidade do texto, a Lei Estadual n° 11.262/2002 (SÃO PAULO, 2002) 

causou polêmica entre os proprietários do Banhado que impetraram ação judicial contra a 

Municipalidade e o Governo Estadual, alegando perda do valor econômico. Os proprietários 

solicitaram ao Estado indenizações a título de desapropriação indireta no valor de R$ 100 

milhões de reais. Grande parte das glebas situadas na APA do Banhado é utilizada para os usos 

de pastoris com alto grau de improdutividade. Em tais áreas, os proprietários aguardam 

flexibilização da legislação para a venda de lotes (FANTIN, 2005).  

Nos anos subsequentes, a APA do Banhado sofreria uma adequação em sua categoria, 

com o trâmite das discussões quanto à transformação da área em Parque Natural. Em 2005, a 
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Câmara de Compensação Ambiental do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CCA-

CONSEMA) composto por conselheiros do CONSEMA, acordaram sobre a utilização de 

recursos da Petrobrás, fruto de compensação ambiental das obras de ampliação da Refinaria 

Henrique Lage (REVAP) para a criação de novas Unidades de Conservação. No ano seguinte, 

os principais atores envolvidos no CCA-CONSEMA, isto é, a Prefeitura Municipal, o Governo 

Estadual e a Petrobrás, assinaram o Termo de Compromisso de Compensação Ambiental 

(TCCA), que chancelou o repasse de R$ 10 milhões da Petrobrás para criação do Parque Natural 

Municipal Augusto Ruschi e o Parque Natural Municipal do Banhado (PNMB). A verba de 

compensação deveria ser dividida em R$ 9 milhões para o PNMB e R$ 1 milhão para a Unidade 

de Conservação Augusto Ruschi (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2010a).  

Na verdade, o CCA-CONSEMA tinha a responsabilidade de avaliar as propostas de 

licenciamento ambiental para as Unidades de Conservação.  Segundo o Fórum Permanente de 

Defesa da Vida, quando o TCCA foi assinado em 2006, ficou estabelecido no termo que a verba 

para a criação do PNMB seria liberada com a condição prévia de que todas as famílias do Jardim 

Nova Esperança fossem removidas. De acordo com o movimento ambientalista, todos os 

representantes de entidades ambientais que possuem assento no CONSEMA rejeitaram está 

pré-condição firmada no TCCA. A despeito dessa oposição, o TCCA foi assinado com o aval 

da Municipalidade, do Governo Estadual e da Petrobrás (O VALE, 2013; FÓRUM…, 2008). 

A seguir, foram desenvolvidas análises preliminares para a criação do PNMB, a partir 

do levantamento fundiário e relatório situacional, realizado entre 2006 a 2007. No ano de 2008, 

a municipalidade investiu cerca de R$ 89 mil do total da verba de compensação ambiental da 

Petrobrás para elaboração de um Estudo Técnico Ambiental, previamente exigido no TCCA, o 

qual foi concluído no ano de 2009. Com base nestes estudos preliminares, o perímetro do 

PNMB foi definido no ano de 2010, assim como um Projeto de Lei de criação do parque natural, 

e a constituição de seu conselho gestor, previstos para serem encaminhados no ano de 2011. 

Com a meta de adquirir todas as propriedades do Banhado até 2012, a municipalidade 

autorizaria a contratação de uma consultoria ambiental para desenvolver o plano de manejo 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2010a).   

Por conseguinte, no ano de 2010, a Secretaria de Meio Ambiente (SEMEA) promoveu 

consulta pública sobre o PNMB, cujos subsídios permitiram que o setor pudesse elaborar uma 

Proposta de Criação do Parque Natural Municipal do Banhado. Somente nas conclusões da 

proposta foi apresentada a estratégia para viabilização do parque natural, através de abertura do 

processo de regularização fundiária (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2010a).  
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A princípio, o perímetro do Parque Natural Municipal do Banhado se limitava a sua 

concha com área total de 5.171.869 m², divididos em áreas públicas e particulares. As áreas 

públicas correspondem à 532.206,24 m², enquanto áreas particulares, obviamente, com limites 

absurdamente maiores, compreendem 4.639.663,11 m². A municipalidade adotou como 

estratégia a delimitação do núcleo inicial do parque natural com 1.515.755,77 m², que 

incorporou em seu perímetro todas as áreas públicas, ou seja, 532.206,24 m², além de áreas 

particulares, com 983.549.53 m² (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2010a). No Mapa Ilustrativo do 

PNMB (Figura 54) extraído do próprio documento, vemos os limites o núcleo inicial e da área 

total do parque natural, acompanhada de informações orçamentárias. 

 

Figura 54. Mapa ilustrativo do Parque Natural Municipal do Banhado (PNMB). 

 

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (2010a). 
 

No mapa acima se observa que a Proposta do PNMB tratava sobre a ocupação e uso do 

solo do Banhado com estratégias de curto a longo prazo. A curto prazo, planejava-se a ocupação 

do núcleo inicial, majoritariamente composto por terras públicas, ao mesmo tempo almejava-

se cumprir a principal condição do TCCA, que era a remoção dos moradores do Banhado. A 

longo prazo, após a criação do parque natural na área destinada ao núcleo inicial, a 

municipalidade direcionaria seus esforços para aquisição das glebas particulares, que compõem 
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a maior parte da Concha do Banhado, e estavam em sub judice (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 

2010a).  

Ao longo dos últimos 80 anos o histórico das intervenções urbanísticas no Banhado, 

perpassados por fases sucessivas do planejamento urbano têm-se pautado até hoje numa 

concepção técnico-científica de paisagem que se tornou hegemônica, a partir da apropriação do 

valor estético e funcional. A epistemologia segundo Gramsci (1978), é hegemônica quando 

serve ao domínio e direção do grupo dirigente. Na visão do filósofo, a ciência é história no 

sentido de poder ser compreendida como processo que o grupo dirigente conseguiu agrupar, a 

partir de filosofias e concepções de mundo num único bloco. A epistemologia não se restringe 

à genialidade de determinado cientista, grupo de intelectuais ou de uma parcela específica da 

população, na verdade “é uma combinação de todos esses elementos, culminando em uma 

determinada direção, na qual sua culminação torna-se norma de ação coletiva, isto é, torna-se 

“história concreta e completa” (GRAMSCI, 1978, p. 32).  

Nesse sentido, o planejamento urbano torna-se hegemônico quando orienta o domínio e 

a direção do grupo dirigente. Ora, tal concepção de planejamento urbano até hoje termina por 

ocultar a presença dos moradores do Banhado, na verdade os verdadeiros habitantes da 

paisagem, uma vez que tal concepção se utiliza da valorização estética para transformar a 

paisagem através da apropriação funcional e lucrativa. Obviamente, esta concepção de 

planejamento não admite a co-presença da Comunidade do Banhado em sua visão utópica de 

paisagem transformada.  

A ciência e o direito, como bem apontou Souza Santos (2009), quando está a serviço do 

capitalismo, do colonialismo e do patriarcado, se utiliza da apropriação e violência para com os 

povos situados do outro lado da linha. De modo geral, apropriação envolve incorporação, 

assimilação, cooptação, enquanto violência implica em destruição física, material, cultural e 

humana. A interligação entre apropriação e violência é profunda, ao mesmo tempo, 

abissalmente distinta dos dispositivos de emancipação e regulação utilizados pelo direito e a 

ciência para com os povos situados deste lado da linha. Para utilizar um exemplo desta pesquisa, 

vimos que apropriação pode ser compreendida quando um número restrito de moradores do 

Banhado estava sendo selecionado no projeto de uma agrovila, enquanto violência pode ser 

visualizada nas propostas de remoção da comunidade.  

O planejamento, enquanto hegemonia do grupo dirigente, necessita segundo Bourdieu 

(1989), do domínio de conhecimentos adquiridos e necessários para travar a luta simbólica. As 

classes e frações de classe estão envolvidas numa luta propriamente simbólica para imporem 
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sua ideologia, ou para imporem sua hegemonia, de acordo com a visão gramsciniana, tendo em 

vista que hegemonia não é sinônimo de ideologia, pois implica na supremacia do grupo 

dirigente, que se exerce por meio da adesão das ideologias dominantes pelos grupos aliados, e 

muitas vezes, os grupos decididamente inimigos.  

Nesse sentido, a proposta de criação do PNMB se utiliza das representações usualmente 

utilizadas nas propostas anteriores, que por sua vez retroalimentam as metáforas e projeções do 

Banhado como mar, anfiteatro e cenário bucólico da vida rural. De acordo com a proposta (SÃO 

JOSÉ DOS CAMPOS, 2010a):  

 

A área da Concha do Banhado ou simplesmente Banhado, como é mais conhecida, é 

considerada o principal cartão postal de São José dos Campos, caracterizado por um 

espetáculo ímpar de extensão verde e pela beleza do seu pôr-do-sol. 
Compreendendo uma área imediatamente contígua à região central de São José dos 

Campos, o Banhado constitui um gigantesco anfiteatro natural que se abre após um 

declive acentuado, recaindo sobre a várzea próxima como uma extensa planície, que 

se alonga até o Rio Paraíba do Sul e cuja formação, a partir da escavação pelas águas, 

data de um período de 6 mil anos atrás (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2010a, p. 1). 
 

Anfiteatro natural, pôr-do-sol, extensão verde, cartão postal, imagens que 

reiteradamente reforçam a paisagem contemplativa. Todavia, os servidores responsáveis por 

elaborar a Proposta de criação do PNMB plagiaram trechos do trabalho de Morelli e Santos 

(1996), sem conceder os créditos cabíveis aos verdadeiros autores dos parágrafos. Primeiro, o 

parágrafo da Proposta do PNMB (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2010a): 

 

Em 1939, o prefeito Francisco José Longo, no intuito de preservar essa beleza cênica, 

desapropriou todo o lado direito da Av. São José, possibilitando a visualização de todo 

o Banhado pela população. A partir dessa mudança, o Banhado firma-se como ponto 

pitoresco de valor ambiental da Cidade, passível de deleite e apreciação dos 

fascinados por sua curiosa beleza. 
Na década de 1960, os desdobramentos urbanísticos, como a abertura da Avenida São 

José, iniciam o processo de valorização do Banhado como imagem urbana, signo 

joseense, tipicamente valeparaibano (398egi, 2010a, p. 1). 
 

A seguir, o parágrafo plagiado do texto de Morelli e Santos (1996):  

 

Foi a partir desta mudança que o Banhado se afirma como ponto pitoresco (um cartão 

postal) da cidade de São José dos Campos, possível de ser objeto de deleite e 

apreciação dos que são fascinados pela sua curiosidade.  
Portanto, localizamos na década de 60, os desdobramentos urbanísticos (a abertura da 

Av. São José com a desapropriação das casas da ex-rua de Trás) o momento a partir 

do qual se processará a valorização do Banhado como imagem urbana, signo joseense, 

tipicamente valeparaibano (MORELLI; SANTOS, 1996, p. 84). 
 

Não por acaso, a Proposta do PNMB reatualiza as representações marítimas e bucólicas 

expressas nas propostas anteriores do Banhado, onde a noção de parque temático era 

predominante. Por sua vez, a Proposta do PNMB se insere no debate sobre desenvolvimento 
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sustentável, cujo discurso segundo Acselrad (1999), passou a ter maior legitimidade a partir da 

Eco-92. Se por um lado há uma maior inserção da temática ambiental no debate das políticas 

públicas, por outro ocorre uma entrada crescente do discurso ambiental no tratamento das 

questões urbanas, tanto por atores locais, como por investidores privados, cujo exemplo de 

grande destaque na contemporaneidade são os projetos ambientais do Banco Mundial.  

No entanto, identificamos na Proposta do PNMB discursos pautados na transformação 

da paisagem para consumo visual, uma vez que a noção pós-moderna da paisagem Disney 

World incorpora neste cenário o discurso da sustentabilidade. De acordo com a Proposta do 

PNMB: “a área do Banhado poderá ser destinada para atividades como turismo de negócios, 

proporcionando contato direto com a natureza em ambiente ímpar e de relevância ecológica” 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2010a, p. 10). Nesse sentido, o PNMB se espelhava no Parque 

Estadual da Cantareira, onde se verifica um movimento turístico internacional. A seguir, a 

Proposta do PNMB almejava atrair pesquisadores interessados na realização de pesquisas 

ambientais. Por fim, atividades de educação ambiental deveriam ser um dos pilares de atuação 

da SEMEA no parque natural (idem, ibid).  

Para Zukin (2000) a noção Disney World consegue reproduzir uma paisagem imaginária 

e coerente, inteiramente voltada para o consumo visual, sobretudo fundada na ideia da paisagem 

do sonho, capaz de substituir a realidade social. Por sua vez, a noção de sustentabilidade urbana, 

segundo Acselrad (1999) tem sido apropriada por grupos econômicos que a associam à matriz 

discursiva da cidade-empresa, voltada para atratividade de investimentos na economia global. 

Assim, conduzir as cidades para a condição de sustentabilidade urbana passou a ser sinônimo 

de produtividade e competitividade no uso dos recursos ambientais.   

Com base na noção onírica da paisagem pós-moderna, uma vez balizada pelo discurso 

da sustentabilidade voltado ao planejamento empresarial, a Proposta do PNMB apresentou 

algumas possíveis atividades para o parque natural, posteriormente avaliadas pelo plano de 

manejo (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2010a):  

1) Recuperação Ambiental 

2) Pesquisa Científica, Educação e Interpretação Ambiental 

3) Atividades de Recreação e Turismo Ecológico 

4) Beleza Cênica e Paisagística 

5) Geração de Emprego 

A primeira, Recuperação Ambiental, uma proposta de recuperação da fauna e da flora 

característica do ecossistema local, com previsão para construção de um viveiro de mudas de 
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espécies nativas da Mata Atlântica, trilhas para observação e reintrodução de animais silvestres 

compatíveis com o Banhado.  

A segunda, Pesquisa Científica, Educação e Interpretação Ambiental, uma proposta de 

construção de equipamentos, com infraestrutura e recursos tecnológicos para atividades 

científicas e ecológicas, como: Jardim Botânico, Museu Regional do Meio Ambiente, Centro 

de Estudos Biológicos, Centro de Referência em Educação Ambiental.  

A terceira, Atividades de Recreação e Turismo Ecológico, junto aos equipamentos para 

educação ambiental, está atividade baseava-se na construção de equipamentos de recreação e 

lazer, com objetivo de atrair turistas estrangeiros, tais como: centro de informação e visitação 

turística, anfiteatro, bosque natural, estufas, jardim sensorial, teleférico, ciclovia.  

  A quarta, Beleza Cênica e Paisagística, uma proposta de valorização da orla do 

Banhado, a partir de seus aspectos estéticos, principalmente, o pôr-do-sol, responsável por atrair 

muitas pessoas à avenida. Assim, o Banhado além de “paisagem única e magnífica” tornar-se-

ia “equipamento de lazer e atração turística” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2010a, p. 10).  

 A quinta, Geração de Emprego, uma proposta de qualificação de mão de obra local para 

trabalhar nos equipamentos e serviços do parque natural.  

Apesar da inserção crescente das questões ambientais no debate político local, 

evidentemente, as propostas de criação do parque do Banhado, a partir da noção de 

transformação da paisagem do sonho parece até então insuperavelmente vinculada ao campo 

do planejamento urbano e o habitus dos planejadores. Ora, segundo Zukin (2000) “a paisagem 

do Disney World é, ao mesmo tempo um cenário para o consumo e um cenário real, uma 

imagem da arquitetura vernacular recente, um panorama onírico e um controle social dos 

sonhos” (ZUKIN, 2000, p. 95). Na dialética da paisagem pós-moderna, o Disney World se 

utiliza do simbólico para criar valor econômico real. Utilizando como exemplo o PNMB, 

elementos do ambiente construído tornam-se parte integrante da paisagem do sonho voltada 

para o consumo visual, como o teleférico, o jardim botânico, o bosque, o museu, etc. 

Para chancelar juridicamente o parque natural, o poder executivo enviou à câmara dos 

vereadores o Projeto de Lei N° 658/11 que cria o Parque Natural Municipal do Banhado, 

posteriormente sancionado pelo Prefeito Eduardo Cury40 pela Lei N° 8756/2012, de 28 de junho 

                                                 
40 Eduardo Pedrosa Cury (1963-), membro da 5ª geração da Família Cury, de origem libanesa, cujo tataravô havia 

se instalado em São José dos Campos ainda no final do século XIX, neto de Fuad Cury, comerciante libanês 

radicado na cidade desde 1930, e filho de Eduardo Cury, comerciante renomado na cidade. Ambos, o pai e o avô, 

cultivaram uma tragetória política de destaque no comércio varejista de São José dos Campos. Fuad Cury, o avô, 

foi presidente da ACI – Associação Comercial Industrial de São José dos Campos e membro do Rotary Club. 

Eduardo Cury, o pai, foi presidente do Lions Club de São José dos Campos, também tesoureiro e conselheiro fiscal 
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de 2012. O PNMB estaria enquadrado na categoria de Unidade de Conservação de Proteção 

Integral (UCPI), submetido aos critérios do Sistema Nacional das Unidades de Conservação 

(SNUC) (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2012a).  

Juridicamente, a Lei Federal N° 9.985/2000 de 18 de julho de 2000, que instituiu o 

SNUC, definiu o seguinte critério para criação das UCPI: “a manutenção dos ecossistemas 

livres de alterações causadas por interferências humanas, admitido apenas o uso indireto dos 

seus atributos naturais” (BRASIL, 2000, p. 1). Por uso indireto entende-se qualquer forma de 

consumo e coleta do capital-natureza. Essencialmente, a categoria Área de Proteção Ambiental, 

integra o Grupo das Unidades de Conservação de Uso Sustentável, enquanto a categoria Parque 

Natural ou Parque Nacional, se insere no Grupo das Unidades de Proteção Integral (BRASIL, 

2000).  

De acordo com o artigo n° 15 da Lei n° 9.985/2000: “A Área de Proteção Ambiental é 

uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana”, mais adiante, no inciso 

1º: “A Área de Proteção Ambiental é constituída por terras públicas ou privadas” (BRASIL, 

2000, p. 6). Por sua vez, a categoria Parque Nacional trata da questão da propriedade, mais 

especificamente no artigo n° 11, inciso 1º: “O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, 

sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com 

o que dispõe a lei” (BRASIL, 2000, p. 5). Desta forma, o Poder Público Municipal conseguiu 

o capital jurídico necessário para desapropriar as propriedades da concha do Banhado.  

Segundo o Jornal O Vale de 24 de junho de 2012, a partir da vigência da Lei N° 

11.262/2002 (SÃO PAULO, 2002), o Estado passou a exigir a desapropriação da área do 

Banhado, culminando na instauração de um processo judicial impetrado pelos proprietários do 

                                                 
do Sindicato do Comércio Varejista de São José dos Campos, além disso, ocupou o cargo de diretor social e direitor 

financeiro da ACI. Seguindo os passos da família, Eduardo Cury, o neto, trabalhou na juventude no comércio da 

família, no centro da cidade. Em 1986, formou-se em Engenharia Industrial Mecânica, e em 1988 filiou-se ao 

PSDB, onde conheceu Emanuel Fernandes, seu padrinho político. Em 1997, Eduardo Cury foi convidado para 

fazer parte da equipe de Emanuel Fernandes, onde ocupou diversas pastas, como Chefia de Gabinete, Transportes 

e Secretaria de Governo. Em 2005, elegeu-se prefeito de São José dos Campos, conseguindo a reeleição, em 2008. 

Eduardo Cury permaneceu na prefeitura até 2012, deixando o cargo com mais de 70% de aprovação. Dentre suas 

principais realizações como prefeito, se destaca a criação do Parque Tecnológico. Ademais, Eduardo Cury recebeu 

alguns prêmios de destaque nacional e internacional, como Prêmio Prefeito Empreendedor concedido pelo 

SEBRAE, e o Prêmio Internacional Príncipe Michael de Kent de Segurança Viária. Em 2014, elegeu-se deputado 

federal, sendo o mais votado do Estado de São Paulo, com 185.638 votos. No Congresso, faz parte das Comissões 

de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, Finanças e Tributação, Relações Exteriores e Defesa 

Nacional. Em 2019, Eduardo Cury foi condenado pela Justiça estadual por improbidade administrativa, no 

processo de construção do camelódromo, punido a pagar multa equivalente a três vezes o salários de prefeito, 

quando finalizou o mandato em 2012. No mês de janeiro de 2020, em decisão judicial da juíza Lais Helena Jardim, 

da 2ª Vara da Fazenda Pública, e atendendo a um pedido do Ministério Público, o ex-prefeito sofreu nova 

condenação por improbidade administrativa por irregularidades na contratação do IPPLAN – Instituto de Pesquisa, 

Administração e Planejamento (CODAZZI, 2019; O VALE, 2020; DEPUTADO..., 2017; REGATO, 1994).      
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Banhado, em 2003. De 5 milhões de m², 90% da área total ainda pertence a famílias tradicionais 

no município, como a Família de Possidônio José de Freitas41 e a Família Martins. Tais famílias 

exigem altas indenizações, enquanto a municipalidade nas palavras do ex-secretário de meio 

ambiente, André Miragaia, se prontifica a indenizar os proprietários, desde que as propostas 

estejam em consonância com a realidade. Em contraponto, a Família Martins, por exemplo, 

exige indenização de R$ 100 milhões de reais para desapropriação de suas terras (O VALE, 

2013).  

Em 18 de abril de 2010 Chico Pereira, articulista do Jornal O Vale, publicou uma 

matéria que tratava da renegociação do perímetro do parque do Banhado. Segundo o articulista 

a prefeitura lançou uma proposta para a Secretaria Estadual de Meio Ambiente visando reduzir 

o perímetro do parque natural previsto para a criação da UCPI. O respaldo da prefeitura 

baseava-se no cálculo total da verba de compensação ambiental da Petrobrás, avaliado como 

insuficientes para adquirir todas as propriedades circunscritas no raio de 5 milhões de metros 

quadrados. Na proposta de renegociação, a prefeitura havia proposto iniciar as obras de criação 

do parque natural nas terras públicas (PEREIRA, 2010). 

Embora os conflitos pela posse da terra sejam diversificados, envolvendo diversos 

atores imbuídos de capital econômico, político e jurídico, as famílias do Jardim Nova Esperança 

foram identificadas pelo poder público municipal e estadual como obstáculo para criação do 

parque natural. Com a assinatura do TCCA na Câmara de Compensação Ambiental do 

CONSEMA, a remoção das famílias do Banhado tornou-se condição para a transformação do 

Banhado em Unidade de Conservação de Proteção Integral. No entanto, veremos que a gestão 

Eduardo Cury tratou do Banhado de forma diferenciada em dois projetos complementares.  

                                                 
41 Possidônio José de Freitas (1917-1989) nasceu no distrito de Laranjeiras na cidade de Barretos-SP. Na década 

de 1920, Possidônio José de Freitas contraiu tuberculose pulmonar, fato que o obrigou a migrar com sua esposa e 

filhos para São José dos Campos, onde se tratou em sanatórios por cinco anos. Durante o tratamento, aproveitou 

para cursar contabilidade, profissão que passou a exercer habilmente na cidade após sua cura, posteriormente, 

tornou-se um dos primeiros corretores de imóveis do Vale do Paraíba, também delegado regional do Conselho 

Regional dos Corretores de Imóveis (CRECI) por 15 anos. Ainda em 1948, abriu seu escritório de corretagem de 

imóveis, que mais tarde passaria a se chamar Imobiliária Freitas. Também foi diretor do Sindicato dos Corretores 

de Imóveis e fundador da Associação das Empresas Imobiliárias do Vale do Paraíba e Litoral Norte (ASSEIVAP). 

No exercício de sua profissão, foi um dos loteadores de São José dos Campos, incluindo: Jardim Osvaldo Cruz, 

Santa Fé, Limoeiro, Jardim Guimarães, Vila Iracema e Galo Braco. Em Jacareí loteou os bairros Nova Esperança, 

Emília e Cidade Nova Jacareí. Nas décadas de 1950 e 1960, Possidônio José de Freitas abriu diversos 

estabelecimentos comerciais como a Loja Aimoré e o Bar 15. Por sua atuação nos negócios foi presidente da ACI 

e também do Esporte Clube São José. Possidônio José de Freitas possuía vínculos fortes com as igrejas evangélicas 

da cidade, nas quais havia realizado diversas obras sociais. Ainda na área social, foi presidente do Lions Club de 

São José dos Campos, onde foi condecorado como comendador da Ordem dos Cavaleiros da Concórdia. Faleceu 

no ano de 1989, vítima de pneumonia (REGATO, 1994).   
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Por um lado, a transformação da APA em parque natural. Por outro, a construção de 

uma via expressa da mesma Unidade de Conservação. Embora sejam projetos divergentes – a 

Unidade de Conservação proíbe a ocupação humana e estabelece limites para a construção de 

empreendimentos no entorno, e a via expressa projetada para atravessar o interior do parque 

natural – os projetos ambiental e viário concordam unanimemente quanto à remoção 

compulsória dos moradores do Jardim Nova Esperança.  

Retomando a reflexão anterior, a via expressa e o parque possuem algo em comum – o 

caráter higienista – cuja técnica empregada no discurso e nos projetos, tanto do parque, como 

da via expressa, se apoiam na alegação da cientificidade e neutralidade nas decisões 

administrativas. Tal como apontou Chalhoub (1990), os prossupostos da neutralidade científica 

conseguem não só esvaziar o caráter político das decisões apriorísticas, como traz em seu cerne 

a violência contra a 403egião403o403, pois não admite qualquer possibilidade de negociação 

com as classes pobres e os segmentos marginalizados, de modo particular, a população negra. 

Na proposta do PNMB, por exemplo, em nenhum momento as pessoas que habitam o Banhado 

a cerca de 100 anos são citadas no documento, o que mostra uma predisposição da 

municipalidade de implementar a proposta sem o aval da população tradicional, esta 

classificada pejorativamente como a Favela do Banhado.  

 

3.4.5 O PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, entre a 

modernização administrativa e a erradicação de favelas 

 

De fato, a aprovação da Lei Estadual n° 11.262/2002, que criou a APA Estadual do 

Banhado, representou um marco na evolução da categoria área de proteção ambiental na várzea 

do Rio Paraíba do Sul, salvo algumas ressalvas devido a alterações na Lei Orgânica do 

Município de São José dos Campos, objeto de conflitos e disputas no campo de forças. 

Aparentemente, este cenário favorável à preservação ambiental não significou segurança na 

permanência da Comunidade do Banhado (SÃO PAULO, 2002).   

De acordo com o Plano Integral de Ação Social (PIAS), em 2002 foi realizado o 

levantamento socioeconômico das famílias do Jardim Nova Esperança por assistentes sociais 

da Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS). O cadastro foi fundamental para a autorização 

do congelamento da área, que passou a ser monitorada por fiscais da Secretaria de Obras e 

Habitação. Os servidores buscaram manter o vínculo com os moradores para que eles 

contribuíssem na vigilância interna do bairro, com o objetivo de evitar construções novas. Com 
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o cadastro, o local foi dividido em 11 áreas com casas seladas, que nada mais era do que uma 

marcação realizada pelos servidores municipais na área externa da habitação, com numeração 

coincidente ao número do cadastro socioeconômico (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2008).    

Segundo José Donizetti, ainda no primeiro cadastro dos moradores de 2002, os 

moradores foram abordados por assistentes sociais com o argumento da remoção da 

comunidade, embasados juridicamente pela área protegida, que supostamente inviabilizaria a 

ocupação humana (Informação verbal). De fato, no PIAS o principal argumento para justificar 

a remoção é a ocupação humana na APA. Segundo o documento: “Por este motivo não é 

possível a urbanização da favela no local, sendo necessária a sua remoção. Após a remoção das 

famílias, a Secretaria do Meio Ambiente implantará no local o “Parque do Banhado”, inclusive 

utilizando a verba de compensação ambiental da REVAP” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2008, 

p. 11, 12). Com base na documentação elemencamos algumas categorias (Quadro 20). 

 

Quadro 20. Plano Integral de Ação Social (PIAS).        (continuação) 

Tema Categorias Subcategorias Unidade de Registro Unidade de 

Contexto 

PIAS Cidade sem 

Favelas 

APA do Banhado Por este motivo não é possível a 

urbanização da favela no local, 

sendo necessária a sua remoção.  

Cidade 

sustentável 

Narrativas dos 

moradores do 

Banhado 

Fronteiras 

simbólicas 

Somos os de baixo Jardim Nova 

Esperança Os de cima não nos vem e nem nos 

reconhece 

Aprofundaram uma cultura 

endógena, mesmo quando algum 

grupo tenta se aproximar 

sobrevive à situação de que eles 

residem “na parte baixa”.  

História do bairro havia a galinha para canja da 

mulher que tinha que dar leite para 

o bebê 

Chapéu Velho 

Nos velórios velava-se o morto 

com rosquinhas preparadas no dia 

para que se aguentasse toda à noite 
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Quaro 20. Plano Integral de Ação Social (PIAS).      (conclusão) 
 A cidade que 

tem o Parque do 

Banhado 

Verba de 

compensação da 

Petrobrás 

Após a remoção das famílias, a 

Secretaria de Meio Ambiente 

implantará no local o “Parque do 

Banhado” 

Cidade 

sustentável 

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (2008). Elaborado pelo autor com base na análise do PIAS. 
 

Neste caso, a palavra “favela” remete a categoria “cidade sem favelas”, e a frase “parque 

do Banhado” à categoria “a cidade que tem o parque do Banhado”. Ambas as unidades de 

registro aparecem inúmeras vezes no texto, através da imagem coisificada da favela, cuja 

remoção é justificada para promover o bem comum, a partir da preservação ambiental que o 

parque proporcionaria.  

A partir de 2002, segundo José Donizetti, tem início uma série de ações da 

municipalidade voltadas para piorar as condições de vida do local. Nesse sentido, os moradores 

do núcleo adensado apresentaram uma série situações que denotam uma piora das condições de 

vida da comunidade, obviamente, a partir das ações da municipalidade. Em menor escala, os 

moradores das chácaras relataram uma piora das condições de vida da comunidade, devido ao 

papel cumprido pela municipalidade, embora quase sempre identificando o núcleo adensado 

como o principal problema do Banhado, onde está a “favela”, o “outro lado”. Assim nos demais 

trechos das entrevistas, as situações de violência institucional foram classificadas na categoria: 

“Remoção” e nas subcategorias: “abandono do bairro” e “eliminação física da favela”, de 

acordo com a classificação a seguir (Quadro 21):  

 

Quadro 21. Remoção. 

Categoria Subcategorias Unidade de Contexto 

A 

Remoção 

Congelamento Medo de perder tudo O Senhor(a) já vivenciou alguma 

proposta da prefeitura para retirar os 

moradores aqui do bairro? 

Eliminação física 

da favela 

Abandono do bairro 

Indenização Insegurança 

Predinhos Desativação dos 

equipamentos sociais 

Violência policial Assédio dos 

servidores 

municipais 

Fonte: Elaboração do autor com base nas entrevistas com os moradores do Banhado. 
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Na entrevista de José Donizetti, quando fiz a seguinte pergunta: “Ser morador do 

Banhado já causou algum problema ou dificuldade para o Senhor?”, identificamos a 

subcategoria “eliminação física da favela” através do histórico de ações da municipalidade, a 

seguir: “ela 406egião a tira as obras sociais pra marginaliza o local, então, ela 406egi a Fundhas, 

ela 406egi a escolinha das criança, ela 406egi todas as obras sociais pra pode assim marginaliza 

o lugar” (Informação verbal). 

Em sua grande maioria, as mensagens que apontam para “a eliminação física da favela” 

priorizam o histórico de desativação dos equipamentos sociais. No sentido da criminalização 

da pobreza, David Morais aponta as consequências do congelamento, não somente para 

restringir o aumento populacional do bairro, mas, voltado para a eliminar o bairro de forma 

gradativa. O entrevistado relatou as situações de conflito entre a guarda municipal e seus 

vizinhos, que havia gasto suas economias para reformar suas casas. Em muitos casos, a 

prefeitura realizou a demolição dos imóveis de forma abrupta e violenta. David Morais 

defendeu o direito dos moradores pela reforma de suas casas por uma questão simples, “se ele 

não reforma, a casa caí em cima dele” (Informação verbal). 

Por sua vez, o congelamento do bairro também afeta os moradores das chácaras, ao 

mesmo tempo, retroalimenta a “eliminação física da favela”. Sergio Blanque, por exemplo, 

revelou não sentir nenhuma motivação para investir numa de suas atividades favoritas: as hortas 

de fundo de quintal. Para o entrevistado:  

 

“Cê vê eu tenho prantação, tenho muita coisa aqui de frutos, frutas, árvores 

cinquentenárias aí, certo? Tem árvores aqui de prantação de manga, por exemplo, tem 

manga aí, manguera que tem mais de cinquenta ano. Bananal, pranta, verdura, 

legumes, tudo essas coisa, e eu agora tô com as mãos atadas porque eu não posso 

investi, porque vô investi uma coisa que num posso tirà proveito depois. E uma veis 

que você desapropriado daqui, num tem como progredi, entendeu? Se eu investi, vô 

investi atoa, né?” (Informação verbal). 
 

Noutra entrevista com moradores das chácaras, Teresa Ramalho de Aquino 

complementou: “Não pode mais construí, que a gente queria arrumá a casa tudo aqui, mas disse 

que não pode mais construí, não pode faze mais nada aqui” (Informação verbal).  

No sentido da categoria “remoção” identificamos a subcategoria “abandono do bairro”, 

assim como a subcategoria anterior, majoritariamente presente nas entrevistas com moradores 

do núcleo adensado. Na questão: “o que tem de bom e o que tem de ruim de morar aqui, 

pensando no tempo antigo e nos dias de hoje?”, Renato Leandro assim descreveu a situação de 

“abandono do bairro”: “De ruim é o serviço público, né, que o serviço público é muito ausente, 

não tem coleta de lixo regularmente, não tem rede de esgoto, é a céu aberto, e quando queima 



 

 

407 

 

  
 

uma lâmpada, qualquer coisa do tipo, demora muito, então o serviço público aqui são muito 

ausentes” (Informação verbal). José Donizetti complementou ao acusar a municipalidade por 

não prover o mínimo de infraestrutura no bairro, e assim, permitindo que situações de 

vulnerabilidade se perpetuem, como por exemplo, a inexistência de saneamento básico. De 

acordo com o entrevistado (Informação verbal):  

 

“o Poder Público, não mais limpa as valeta, as valeta-mestre. E aí que acontece? Então 

com o crescimento da cidade no intorno do Banhado, em volta. Então que que 

acontece? Então, toda a carga da cidade vem pro Banhado, i isso troxe o entupimento 

das valeta... e consequentemente trais... é... o alagamento do Banhado hoje, que tá tão 

acentuado” (Informação verbal).  
 

De certo modo, a presença do poder público municipal se manifesta acentuadamente 

nas entrevistas, no qual inserimos os trechos correspondentes na subcategoria “eliminação 

física da favela”. O “abandono do bairro” é sempre circunscrito ao não reconhecimento por 

parte da municipalidade do direito à cidade dos moradores do Banhado, que permanecem 

vivendo em condições de irregularidade fundiária e urbanística. No entanto, o “abandono do 

bairro” não implica na diminuição da violência institucional, na verdade executada de forma 

primorosa.  

De certa forma, vemos que a fronteira simbólica criada pelos entrevistados para 

delimitar o 407egião entre a “cidade” e o “Banhado”, entre “os de cima” e “os debaixo”, remete 

no reconhecimento duma distinção física entre a cidade e a não-cidade. A partir das entrevistas, 

vemos que a localização privilegiada do Banhado, separada e contígua ao centro principal, não 

implicou no reconhecimento do bairro como parte da cidade. Mesmo situado no centro 

principal, as entrevistas revelaram a precariedade das condições urbanísticas do Jardim Nova 

Esperança, devido ao não-reconhecimento do poder público municipal do direito à cidade dos 

moradores.  

Como aponta Harvey (2013), o reconhecimento dos direitos coletivos, incluindo os 

direitos humanos e o direito à cidade, tem sua compreensão ofuscada com a vigência de 

conceitos individualistas baseados simplesmente no direito à propriedade privada, que se 

sobrepõe a todos os outros direitos. Com o neoliberalismo, o direito à propriedade privada 

tornou-se forma hegemônica de política, mesmo para a classe média ordeira.   

No âmbito do reconhecimento do Banhado como APA Estadual, a Comunidade do 

Banhado permaneceu a salvo das ações do Programa Habitar São José, este vinculado ao HBB, 

que havia mapeado as favelas a serem removidas para um conjunto habitacional no extremo 

leste da cidade. Mesmo o Programa Habitar São José sendo restrito à três comunidades, a 
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municipalidade não deixou de aplicar a política de desfavelamento no Jardim Nova Esperança. 

Nesse quesito, realizamos entrevistas com pessoas inseridas no campo da administração púbica 

e no campo do BID, no qual preservamos seu anonimato.  

Nos anos de 1999 e 2000, segundo a pessoa da entrevista A, a SDS encaminhou os 

assistentes sociais para realização do mapeamento de todas as favelas da cidade, inclusive o 

Jardim Nova Esperança. Tal mapeamento serviu de base para a estruturação do Programa 

Habitar São José. Mesmo com a realocação de favelas da região leste para o Jardim São José 

II, as ações da municipalidade no Jardim Nova Esperança tinham como norte a política de 

desfavelamento. Nas palavras da entrevistada: “então era um programa de desfavelização” 

(Informação verbal) Este trecho se insere na categoria “cidade sem favelas”, onde esboçamos 

numa grelha (Quadro 22) a análise das entrevistas com pessoas chave na municipalidade e no 

BID. 

Quadro 22. Entrevistas com pessoas com posições chave na municipalidade e no BID. (continuação) 

Categorias Subcategorias Unidade de 

Contexto 

Melhorias Urbanas 

e Ambientais 

Cidade sem Favelas Legado do HBB Exigências do 

BID Banhado último remanescente 

dos núcleos de favela da cidade 

Desconhecimento das 

políticas operacionais do 

BID 

Reassentamento involuntário Reuniões com os 

moradores 

Remoção de núcleos 

habitacionais em áreas 

protegidas e áreas de risco 

Regularização de 

loteamentos 

Criação dos PEVs Parques 

A cidade que 

possui um anel 

viário 

PDDI de 2006 13 Obras viárias  Mobilidade 

Urbana Modernização do sistema de 

semáforos 

Mitigação dos impactos 

ambientais 

A cidade do interior que possui 

um VLT 

Expansão do anel viário 

Participação social Audiências do plano diretor Chancelado pela 

população 

Exigências do 

BID 

Matérias da mídia sobre o 

programa 
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Quadro 22. Entrevistas com pessoas com posições chave na municipalidade e no BID. (conclusão) 

Modernização da 

prefeitura 

Modernização da base de dados 

de IPTU 

Criação da Unidade de 

Gestão do Programa 

Fortalecimento 

Institucional 

Descentralização 

administrativa 

Modernização dos 

sistemas de informática 

Modernização do 

geoprocessamento 

 

Fonte: Elaboração do autor com base nas entrevistas com atores em posições chave na municipalidade 

e no BID. 

 

Com a remoção das três favelas para o conjunto habitacional da região leste, as atenções 

da municipalidade voltaram-se para o Banhado e sua comunidade. A municipalidade realizou 

o cadastro socioeconômico das famílias do Jardim Nova Esperança, em 2002, precedida pela 

destruição dos equipamentos sociais, numa postura de negação do direito a cidade. No Mapa 

das favelas de 2004 (Figura 55) temos um vislumbre da localização dos núcleos de favela alvos 

da política de desfavelamento.  
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Figura 55. Mapa das favelas de São José dos Campos em 2004. 

 

Fonte: São José dos Campos, 2016. Elaborado por  Daniel José de Andrade. 
 

Ora, desde a gestão Ângela Guadagnin, a municipalidade almejava executar as diretrizes 

do PDDI de 1995 através de operações urbanas consorciadas, como parte de um Programa de 

Estruturação Urbana (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1995a). Todavia, o Programa de 

Estruturação Urbana não chegou a ser formalizado na gestão Ângela Guadagnin, permanecendo 

de forma embrionária na gestão Emanuel Fernandes, até seu amadurecimento na gestão 

Eduardo Cury.   

Antes de adentrar nos trâmites das negociações que culminaram na contratação de 

crédito externo, faz-se necessário contextualizar brevemente a trajetória do BID. O BID, braço 
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regional do Banco Mundial para a América Latina, foi fundado no ano de 1959. Arantes (2004) 

classificou as políticas do Banco Mundial e do BID para a América Latina no que se refere à 

questão urbana em quatro categorias historicamente situadas:  

1) Provisão habitacional (1960-1971): política de remoção de favelas e construção de 

unidades habitacionais baseadas em métodos rústicos de autoconstrução.  

2) Estímulo à urbanização (1972-1982): pautada em padrões diferenciados de 

urbanização, inferiores aos padrões do urbanismo moderno implementado na reconstrução das 

cidades europeias no pós-guerra. 

3) Ajuste estrutural das cidades (1983 – até o presente): no contexto do fim da Guerra 

Fria as orientações dos Bancos para a América Latina visavam o fortalecimento municipal e o 

federalismo competitivo, priorizando o pagamento das dívidas.  

4) Ajuste urbano (1995 – até o presente): no advento do capitalismo informacional as 

instituições multilaterais renovaram suas estratégias discursivas, resumidas em três 

dispositivos: a) Cidade-empresa, a governança empresarial das cidades tornou-se objetivo 

primordial dos Bancos; b) Novas políticas de combate à pobreza, políticas assistencialistas e 

compensatórias às consequências negativas da atuação dos Bancos; c) Governança urbana, 

nova doutrina difundida pelas instituições multilaterais aos países do Terceiro Mundo, cujo 

foco decorre da intervenção empresarial no campo político.   

Ainda precoce, o Programa de Estruturação Urbana seria desenvolvido na gestão 

Eduardo Cury, no âmbito do discurso do Ajuste Estrutural das cidades e do Ajuste Urbano, 

empregado pelo Banco Mundial e pelo BID. Nas entrevistas com atores sociais situados no 

campo da administração municipal e no campo do banco multilateral, havia uma questão 

introdutória sobre o assunto: “Conte-nos um pouco sobre as origens da participação do BID 

com a Prefeitura Municipal de São José dos Campos?”, onde a pessoa da entrevista B desvelou 

o Programa de Estruturação Urbana (PEU) como uma modalidade de empréstimo direto com o 

Município, diferentemente do HBB, um programa federal gerenciado pela Caixa Econômica 

Federal. Em 2006, a administração municipal enviou à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) 

junto ao Ministério do Planejamento, uma carta-consulta onde solicitava autorização para 

contratar, via BID, Operação de crédito externo com garantia da União para financiar 

parcialmente o PEU (Informação verbal).  

Ainda incipiente, segundo a entrevista B, a carta-consulta expressava as intenções do 

governo municipal na ampliação do sistema viário através da construção 13 obras viárias 

(Informação verbal). Neste ponto, a entrevista nos permite considerar que o ponto chave do 
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PEU era o sistema viário, ao mesmo tempo a categoria “a cidade do possuí o anel viário” 

reaparece subitamente, quando se revela: “a ideia era fazer treze obras viárias, todas elas dentro 

do plano diretor, do que viria a se transformar no plano diretor no final de 2006” (Informação 

verbal). Diante da ambição de construir 13 obras viárias, resolvemos incluir uma subcategoria: 

a “expansão do anel viário”.   

Neste ínterim, segundo a entrevista B, o BID expôs à administração municipal algumas 

condicionalidades como a adequação do PEU ao Plano Diretor. Segundo a pessoa da entrevista 

B: “isso foi uma exigência do BID, como o plano diretor havia sido objeto de várias audiências 

públicas, tudo que você estiver fazendo está de alguma forma chancelado pela população” 

(Informação verbal). O trecho acima apresenta um exemplo da visão de participação social do 

BID, no qual classificamos na categoria com o mesmo nome, “participação social”.  

Aprovado pela Lei Complementar Nº 306/06 de 17 de novembro de 2006, o PDDI – 

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de 2006 instituía em conjunto seu programa de 

execução – o Programa de Estruturação Urbana (PEU), que tinha por objetivo ordenar o 

desenvolvimento físico-territorial da cidade, direcionado a um conjunto de projetos relativos à 

estruturação viária, meio ambiente, saneamento, transporte, macrodrenagem e parques lineares. 

Dentre os princípios do PDDI de 2006 havia a promoção ao desenvolvimento sustentável, de 

modo que o PEU deveria ter suas ações orientadas por este princípio (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 2006a).  

Como apontou Acselrad (2001), a carteira de investimentos do Banco Mundial 

apresenta preocupações para com a urbanização desenfreada e coloca em risco a 

sustentabilidade das cidades. Neste quesito, as instituições políticas procuram conciliar o 

crescimento urbano com a resolução dos problemas ambientais, dando ênfase à celebração do 

consenso por meio do mercado. Tal abordagem é compatível com o pensamento único 

neoliberal, que coloca as cidades na obrigação de ajustarem-se aos propósitos da globalização 

econômica. Diante da pressão da inserção competitiva, as cidades transformam-se em espaços 

de competição, cuja afirmação dos atributos ambientais faz a diferença na atração de 

investimentos internacionais.  

Na contemporaneidade, somente as cidades que assumiram o protagonismo diante dos 

desafios impostos pela Idade da Informação e, potencialmente dotadas de um Plano Estratégico 

capaz de gerar respostas satisfatórias e competitivas na economia globalizada, seriam 

definitivamente reconhecidas no âmbito da geração pós-modernista. O discurso dos 

planejadores, urbanistas e governantes tem se referido cada vez menos aos termos 



 

 

413 

 

  
 

racionalidade, funcionalidade, zoneamento, plano diretor, sendo cada vez mais substituídos por 

requalificação urbana. O planejamento urbano foi reduzido à políticas de “image-making” e 

“business-oriented” (ARANTES, 2001, p. 14, 15). 

Em sua maioria, os planejadores e urbanistas da geração anterior, embora perfeitamente 

adaptados às mudanças do planejamento estratégico, não deixam propagar este novo 

movimento cultural sem assimilar com naturalidade os propósitos racionalistas e funcionalistas 

do período moderno (ARANTES, 2001). Em nosso objeto de estudo parece evidente a 

assimilação dos projetos do período do planejamento modernista, manifestados no tradicional 

e moderno sistema viário, cuja grande realização foi o Projeto do Anel Viário. Embora o anel 

viário não estivesse concluído, vemos no PDDI de 2006 intenções pela expansão do anel viário, 

desta vez executadas por parcerias público-privadas. No caderno técnico do plano diretor, foi 

incumbida ao PEU a tarefa efetuar a integração regional do território do município por meio de 

um conjunto de avenidas, visando interligar e expandir a urbanização nas regiões da cidade, 

cuja meta prioritária era a conclusão do anel viário central, através da construção da avenida de 

contorno ao Banhado (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2006b). 

No mapa da Macroestrutura Viária (Figura 56) interessa-nos observar somente a 

disposição das vias projetadas (linha pontilhada). Há dois tipos de vias projetadas, uma indicada 

na cor azul e outra na cor azul turquesa. A linha pontilhada azul corresponde as vias expressas 

projetadas, onde podemos visualizar as vias projetadas no Projeto do Anel Viário, como a 

Marginal do Banhado e a interligação da Marginal do Vidoca com a Rodovia dos Tamoios.  
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Figura 56. Macroestrutura Viária proposta no Plano Diretor de 2006. 

 

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (2006c). 

 

 

Ademais, percebe-se a expansão do anel viário a partir de um conjunto de novas vias 

explorando a área de várzea do Banhado, onde vemos duas vias margeando o limite da área de 

várzea com a área urbanizada, tanto na porção oeste da várzea como na porção leste, ambas 

interligadas as duas extremidades da Via Dutra no sentido Rio-São Paulo. Noutras duas vias, 

vemos que seu traçado explora a região sudoeste da várzea com direção ao município de Jacareí, 
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relembrando uma antiga proposta Plano CEPEU, baseada na utilização da área do Banhado para 

interligação da Rodovia dos Tamoios com a Rodovia Monteiro Lobato e a Rodovia Dom Pedro 

I.  

As linhas pontilhas de cor azul turquesa correspondem as vias coletoras projetadas. Se 

observa sua concentração na região leste em grandes áreas de vazio urbano, e projetadas para 

se conectar às vias coletoras existentes. Os dois tipos de vias projetadas têm em comum o 

planejamento em áreas não-urbanizadas, fato que nos permite compreender as decisões dos 

gestores no direcionamento da expansão urbana no horizonte de dez anos nas regiões sudoeste 

e leste. A expansão do anel viário parte da interligação das vias projetadas ao anel viário central.   

Somente na região sudoeste foram planejadas duas vias expressas com caráter de 

integração regional. Segundo Fernandes (2002) era na região sudoeste que a classe de alta renda 

se expandia gradativamente registrando uma tendência crescente numa única região da cidade, 

que se manteve inalterada desde a década de 1950 até o ano 2000. Segundo Villaça (2001) a 

tendência à segregação em um único setor da cidade não é necessária somente para o controle 

do mercado imobiliário e do Estado, mas também para o sucesso da ideologia, que muitas vezes 

assume a forma da naturalização dos processos sociais. A naturalização esconde muitas vezes 

uma universalização de interesses particulares, por exemplo, a noção de que o setor de interesse 

da classe dominante representa a imagem da cidade. 

No de 2007 o PEU obteve seu primeiro desenho esboçado no documento Perfil de 

Proyecto (PP) Brasil. Denominado com a inscrição BR L1160 Programa de Estructuración 

Urbana – São José dos Campos (BR L1160 Urban Structuring Program – São José dos 

Campos), o PEU era organizado por uma equipe de consultores do BID42, chefiada por Arcindo 

Santos, especialista em proteção ambiental do BID. Basicamente, o financiamento de um 

Programa desta dimensão para uma cidade do interior paulista havia sido justificada pelas 

características positivas do município, como: “la 416egião416o416o de são moderno parque 

industrial são la zona urbana, lo que genera 53% de su recaudación” (BANCO..., 2007, p. 1), 

além da presença de universidades, institutos de pesquisa, escolas e shooping centers, a 

localização geográfica privilegiada – um entroncamento viário entre o Rio de Janeiro, São Paulo 

e o Litoral, situado numa posição estratégica em relação às duas maiores regiões metropolitanas 

do país – São Paulo e Campinas, além da presença consolidada de um moderno parque 

industrial (BANCO… 2007).  

                                                 
42 Programa de Estruturação Urbana de São José dos Campos. Equipe do BID: Arcindo Santos (chefe da equipe); 

Rosana Brandão; Marcio Cracel; Mario Durán-Ortiz; Cynthia Coloiacovo; Patricia Goes-Bakaj; Jorge Tejada; Ida 

Fernández (BANCO…, 2007).  
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Considerado bom pagador, o documento PP salientava que o município registrava 

superávit financeiro, cumprindo com a Lei de Responsabilidade Fiscal nos anos de 2003 a 2007. 

Ademais, o alto Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) igual à 0,845 foi 

considerado, somado ao apoio militar do CTA e o apoio governamental para implantação de 

um veículo leve sob trilhos (VLT). Por tais fatores, o município foi considerado nos documentos 

do BID como sede de uma nova região metropolitana (BANCO…, 2007; BANCO..., 2008a). 

Desta forma, o investimento total da Operação parece estar assentado numa conjunção de 

fatores econômicos, políticos e sociais que influenciaram a obtenção da linha de crédito para 

São José dos Campos.  

Nesse sentido, o PP destacou alguns impactos positivos previstos com o Programa:  

 

[...] (i) aumento de la recaudación municipal, são particular, del IPTU; (ii) 

disminución de los 417egião de viaje de vehículos individuales y colectivos; (iii) 

valorización de la tierra urbana municipal; (iv) disminución de los 417egião de 

atención a los clientes del sector público; y (v) disminución de costos por servicio 

municipal (BANCO..., 2007, p. 3, 4). 

 

Com a previsão de tais impactos positivos o PEU deveria contribuir para a mitigar os 

problemas a seguir:  

 

[...] (i) falta de difinición entre el espacio urbano y el espacio protegido ambiental, 

tanto são los aspectos físicos como normativos; (ii) 417egião417o417o de 

417egião417o urbano-sociales (417egião417o ubicadas são áreas de riesgo y lotes 

irregulares); (iii) dificuldades de locomoción de la población y del sector 

empresarial, causado principalmente por 417egião417o417os417 são las red vial y 

de transporte; y (iv) insuficiente 417egião417o417o de gestión institucional, 

417egião417o417os417417 de la infraestrutura tecnológica y falta de integración de 

la información por los diversos sistemas municipales (BANCO...., 2007, p. 2, 3). 

 

Tomemos como exemplo de análise os dois primeiros problemas apontados pelo PP: a 

falta de definição do perímetro urbano e das áreas protegidas, e a existência de famílias vivendo 

em áreas de risco e loteamentos irregulares. As ocupações de famílias de baixa renda em áreas 

ambientalmente frágeis integraram dois sub-programas, cujo caráter era de remoção: 1) Projeto 

de Desocupação da Orla do Paraíba; 2) Remoção da Favela do Banhado. No primeiro; a 

desocupação de 350 famílias que viviam na Orla do Paraíba, justificada pelas condições 

sanitárias da ocupação, contribuindo para degradar os corpos d’água com o lançamento de 

esgotos domésticos. No segundo: “a Favela do Banhado, a última remanescente está em área 

de APA e sua remoção além de permitir a implantação do Parque do Banhado, que contribuíra 

para melhoria da qualidade de vida de toda a cidade” (BANCO…, 2007, p. 3). A seguir 

elencamos as principais categorias identificadas na análise dos documentos do Programa de 

Estruturação Urbana (Quadro 23).  
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Quadro 23. Programa de Estruturação Urbana de São José dos Campos  

Tema Categorias Subcategorias Unidade de Registro Unidade de 

Contexto 

PEU A cidade que 

possui um 

anel viário 

Expansão do anel 

viário 

Melhoria da qualidade de vida da 

população 

Cidade 

Competitiva 

Último trecho do 

anel viário 

Cinturão protetor 

A cidade do interior 

que possui um VLT 

 

Cidade competitiva De forma a enfrentar os desafios 

dos novos ciclos de 

desenvolvimento da cidade, face 

aos investimentos projetados para 

2010, que aumentarão a 

competitividade do município a 

nível nacional e internacional 

Cidade sem 

Favelas 

Favela do Banhado São José dos Campos já erradicou 

quase todas as favelas 

Reassentamento 

Involuntário 

Banhado último 

remanescente dos 

núcleos de favela 

da cidade 

Com o remanejamento da favela do 

Banhado em 2008, e das famílias 

restantes, as favelas estarão 100% 

tratadas 

APA do Banhado Incide na remoção da Favela do 

Banhado 

A cidade que 

tem o Parque 

do Banhado 

Cidade sustentável de forma sustentável Cidade 

Sustentável A cidade do interior 

que possui uma 

praia Cartão postal 

a praia dos joseenses um local de 

descanso do olhar, que descortina 

no horizonte a bela silhueta da Serra 

da Mantiqueira, iluminada pelo pôr-

do-sol que varia a cada dia 

Fonte: BANCO (2007; 2008a;2008b). Elaborado pelo autor. 
 

Em diversos documentos do PEU, a experiência do município para com a erradicação 

de favelas foi inserida como ponto positivo para aquisição da Operação de crédito externo. O 

PIAS, por exemplo, enaltece o histórico da política de desfavelização do município, que foi 

bem sucedida na remoção total ou parcial de todos núcleos de favela, mapeados no ano de 1997. 
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Com o vigor desta política, todos os núcleos de favela foram cadastrados e congelados, como 

pode observado no quadro 24 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2008):  

 

Quadro 24. Mapeamento dos núcleos de favela de São José dos Campos no ano de 1997. 

Região Sul Região Leste Região Central Região Norte 

Galpão da Campoy Favela Caparaó Favela do Banhado 

(Jardim Nova 

Esperança) 

Favela Rio do Peixe 

Favela Salinas Vila Nova Detroit Favela Santa Cruz I  

Interlagos Vila Nova Tatetuba 

(Morro do Regaço) 

Favela Santa Cruz II  

Antônio Aleixo  Vila São Paulo (Vila 

Abel) 

 

Favela Miracema  Vila Luchetti  

Praça Natal  Vila Leila  

Favela Maranhão 

(Jardim das 

Indústrias) 

   

Creche invadida    

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (2008). Elaborado pelo autor com base na análise do PIAS. 

 

O PIAS realizou uma retrospectiva do histórico da política de desfavelamento. Na região 

sul foi desenvolvido o Programa Nosso Teto, numa parceria entre o governo municipal e o 

governo estadual, que promoveu a construção de 458 unidades habitacionais, em regime de 

mutirão, para remover os núcleos de favela em condições precárias ou situados em APAs, 

como: Antonio Aleixo, Interlagos, Creche invadida e Galpão da Campoy. Posteriormente, 

foram construídas 121 unidades habitacionais para as famílias da Favela Miracema. Em ambos 

os casos, a desocupação ocorreu mediante ação judicial, sendo que as unidades habitacionais 

foram construídas em áreas próximas aos núcleos originais (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2008).  

Como dito anteriormente, na região leste houve uma parceria entre o BID e a 

municipalidade para o desenvolvimento do projeto Jardim São José II, que viria a atender as 

famílias removidas das favelas Caparaó, Vila Nova Detroit e Vila Nova Tatetuba (idem, ibid). 

Na região central a municipalidade realizou a 1ª etapa de remoção da Favela Santa Cruz 

I, a transferência de 64 famílias para um edifício na Rua Henrique Dias, localizado na região 

central. Na 2ª etapa o projeto foi conduzido em parceria com o Governo Estadual, que resultou 
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na urbanização de um trecho do bairro com 82 casas. A 3ª etapa consistiu na urbanização do 

restante da Favela Santa Cruz I, através do Programa PAT-PROSANEAR, fruto duma parceria 

entre o Banco Mundial, o Governo Federal e a Municipalidade (idem, ibid). 

Na região norte o município e o Governo Estadual construíram 21 unidades 

habitacionais em São Francisco Xavier para as famílias que viviam as margens do Rio do Peixe.  

Por fim com relação aos loteamentos irregulares, o município constatou a existência de 

94 loteamentos irregulares, mediante levantamento realizado no ano 2000. As providências 

necessárias foram adotadas junto ao Ministério Público, que contribuiu para a judicialização de 

processos para a efetivação de ações municipais de fiscalização eletiva de novos parcelamentos 

irregulares.     

 No documento do BID denominado Relatório de Gestão Ambiental e Social (RGAS) 

de 2008, Banco e gestão municipal reafirmam o compromisso do Programa com a política de 

desfavelamento: “São José dos Campos já erradicou quase todas as favelas [...]. Com o 

remanejamento da favela do Banhado em 2008, e das famílias restantes, as favelas estarão 100% 

tratadas” (BANCO..., 2008a, p. 9). Em 2008 o PIAS havia chancelado quais eram as últimas 

favelas de São José dos Campos, nada mais do que as mais antigas da cidade, ou seja, Santa 

Cruz e Banhado (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2008). 

Assim, a Comunidade do Banhado foi tratada pelo discurso ideológico da 

municipalidade e do BID pelo viés da naturalização do processo de remoção, transformando-a 

em fato consumado, ao mesmo tempo contribui para construir consensos. A própria pessoa da 

entrevista A concorda quanto à posição da Comunidade do Banhado como última remanescente 

dos núcleos de favela (Informação verbal). A municipalidade e o BID almejavam realizar com 

sucesso a remoção de todas as famílias do Banhado através do cadastro e adesão dos moradores 

as opções de moradia oferecidas pelo Plano Integral de Ação Social (PIAS). Este documento 

era uma exigência do BID para a contratação financiamento para o PEU (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 2008). 

O RGAS de 2008 aponta como principal objetivo do PEU a “melhoria da qualidade de 

vida da população, de forma a enfrentar os desafios dos novos ciclos de desenvolvimento da 

cidade de forma sustentável, face aos investimentos projetados para 2010, que aumentarão a 

competitividade do município em nível nacional e internacional” (BANCO…, 2008a, p. 8). 

Como apontou Acselrad (2001), a sustentabilidade vem ocupando cada vez mais os debates 

sobre desenvolvimento, com a apropriação do conceito por instituições públicas e privadas, 

movimentos sociais e ONGs, fato que contribuiu para a pulverização de discursos embasados 
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na sustentabilidade. A metáfora cidade-empresa e sua associação com a noção de 

sustentabilidade, constitui um exemplo da apropriação do conceito pelas agências multilaterais, 

que conceberam a noção de cidade sustentável, basicamente produtiva no uso dos recursos 

ambientais para fortalecer as vantagens competitivas. Com a vinculação da metáfora cidade-

empresa ao planejamento estratégico polarizaram-se novas instâncias governativas e 

regulatórias para o tratamento da questão ambiental nas cidades. 

O BID se insere no âmbito das novas instâncias regulatórias para o tratamento da 

questão ambiental, a partir do financiamento de projetos de desenvolvimento para as cidades 

da América Latina e Caribe. Como exemplo, BID e  a municipalidade encomendaram um 

estudo denominado Versão Preliminar do Relatório de Avaliação Ambiental (RAA), fruto do 

contrato n° 105/07 – PMSJC, entre o BID e a administração municipal, e realizado pelo 

Consórcio Cobrape, com o objetivo de caracterizar a situação ambiental dos componentes do 

PEU,  no sentido de adequá-lo às premissas e critérios ambientais, de acordo com as políticas 

de salvaguarda do BID, e sintonizado ao arcabouço jurídico brasileiro (BANCO, 2008b). 

No entanto, segundo a entrevista B, o PEU não poderia ter um viés exclusivamente 

viário, pois não seria interessante como investimento para o BID. Assim, o banco propôs a 

ampliação do Programa, anteriormente restrito ao sistema viário, de modo que a nova proposta 

contemplasse a mitigação dos impactos ambientais (Informação verbal). O RAA confirma as 

informações do entrevistado, uma vez que o PEU deveria garantir o cumprimento das diretrizes 

do Plano Diretor de 2006 no prazo de cinco anos. De acordo com o RAA (BANCO…, 2008b):  

 

O foco inicial foi estabelecido nas intervenções para complementação do sistema 

viário, principalmente do anel viário. […] Após análise do Programa pelo organismo 

co-financiador foi recomendada maior diversidade e abrangência social das ações 

propostas. Foi inserido no programa um conjunto de projetos relativos ao Meio 

Ambiente, de forma a apoiar a preservação de áreas verdes e da qualidade do solo, 

oferecendo também mais opções de lazer e conforto à população (BANCO…, 2008b, 

p. 8).  

 

No âmbito das formas de compensação ambiental, Acselrad (2001) entende que os 

grandes investimentos em cidades competitivas buscam configurar uma cidade econômica em 

múltiplos sentidos. A cidade deve ser eficiente no uso dos recursos naturais, mas também deve 

ser econômica na gestão dos conflitos sociais. Os planejadores do século XXI devem tratar de 

forma conjunta a organização espacial e a pacificação social, com o objetivo de instituir uma 

ordem social. Assim, “a cidade do pensamento único é, consequentemente, a cidade do 

ambiente único – o ambiente dos negócios (ACSELRAD, 2001, p. 22).  
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Para Santana (2006), o Banco Mundial e o BID atuam como uma espécie de inteligência 

auxiliar dos Estados do Terceiro Mundo, promovendo a “transferência de conhecimentos 

técnicos aos países mutuários, particularmente os menos desenvolvidos” (idem, 2006, p. 66), 

fortalecendo a capacidade institucional destes países. Para a autora, essa atuação indica um forte 

interesse das instituições multilaterais em indicar a direção econômica, política e social a ser 

seguida pelos Estados periféricos e semiperiféricos.  

Cientes do papel do BID na transferência de conhecimentos técnicos aos governos 

municipais, a proposta essencialmente rodoviarista da municipalidade foi readequada aos 

propósitos do BID. Nos documentos do BID, o PEU foi estruturado em três componentes 

principais, nos quais agrupamos na Quadro 25 (BANCO…, 2007; BANCO…, 2008a; 

BANCO…, 2008b; BANCO…, 2008c):  

 

Quadro 25. Componentes do Programa de Estruturação Urbana.        

Componente 1: Melhorias 

Urbanas e Ambientais 

Componente 2: Mobilidade 

Urbana 

Componente 3: 

Fortalecimento Institucional 

Implantação de parques 

lineares 

Construção de estações de 

transferência de ônibus 

Modernização da base de 

dados de IPTU 

Remanejamento de 631 

famílias que ocupavam áreas 

de risco 

Construção de corredores 

viários 

Modernização dos sistemas de 

informática 

Regularização urbanística de 

1.951 famílias que viviam em 

loteamentos irregulares 

Modernização do sistema de 

semáforos 

Geoprocessamento e base de 

dados 

Implantação de projetos de 

macrodrenagem e gestão dos 

resíduos sólidos 

Estudos de viabilidade para 

implantação do transporte 

rápido de massa (TRM) 

Descentralização 

administrativa 

Fonte: BANCO (2007; 2008a; 2008b; 2008c). Elaborado pelo autor. 
 

Os documentos do banco publicados no ano de 2008, o RGAS e o RAA, nos permitem 

adentrar na estrutura ciclópica do PEU, a partir de seus componentes. Vejamos a seguir os sub-

componente do Componente 1: Melhorias Urbano-Ambientais (BANCO…, 2008a; 

BANCO…, 2008c). 
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Sub-Componente 1: Parques – foram definidos para incrementar a qualidade e 

quantidade de áreas de preservação, uma vez considerados prioritárias nos setores 

socioeconômicos onde existe carência de áreas verdes. Como de praxe, este sub-componente 

visava executar as diretrizes do Plano Diretor de 2006 (BANCO…, 2008c).  

Sub-componente 2: Gestão de Resíduos Sólidos da Construção Civil – foi definido para 

incrementar ações de saneamento ambiental, com a criação de um sistema de coleta de resíduos 

da construção civil, denominados: PEV – Postos de Entrega Voluntária, distribuídos pela cidade 

(idem, ibid).  

Subcomponente 3: Regularização de Loteamentos – tratava-se de um programa de 

regularização urbanística dos loteamentos clandestinos, visando a desocupação de famílias 

situadas em áreas de proteção ambiental. 

  Sub-componente 4: Reassentamento das famílias do Banhado – justificava a remoção 

das famílias devido a sua situação em área de proteção ambiental, bem como pela sua condição 

como última remanescente dos núcleos de favela da cidade. Ademais, a intervenção na favela 

do Banhado viria beneficiar o caráter paisagístico do Banhado, que representa “a praia dos 

joseenses, um local de descanso do olhar, que descortina no horizonte a bela silhueta da Serra 

da Mantiqueira, iluminada pelo pôr-do-sol que varia a cada dia” (BANCO…, 2008a, p. 10).  

Apesar da contemporaneidade do PEU, o BID e a municipalidade reproduziram as 

antigas metáforas e projeções marítimas e bucólicas do Banhado. A cidade concebida no 

Planejamento Empresarial ainda se sustenta em representações do século passado, incluindo “a 

cidade do interior que tem um mar”. A partir da abordagem de Gramsci (1978) do conceito de 

hegemonia, percebe-se que esta combinação ideológica de elementos é funcionalmente 

adaptável à direção e domínio do grupo dirigente. O conjunto de ideologias capazes de garantir 

o consenso dos dominados são agrupados em único bloco social.  

Neste caso, evoca-se as costumeiras representações marítimas e bucólicas do Banhado 

– “a cidade do interior que tem um praia”, combinada às uma visões de cidade atualizadas no 

âmbito da globalização, incluindo  “a cidade competitiva” e “a cidade sustentável”. De acordo 

com Gruppi (1980), na visão gramsciniana a hegemonia tende a construir a unidade de forças 

sociais e políticas diferentes; e tende a conserva-las num único bloco histórico através da 

concepção de mundo traçada pelo grupo hegemônico.  

Como refletiu Marcuse (1969), as formas de dominação da sociedade industrial tendem 

a tornarem-se cada vez mais tecnológicas, inserindo insumos para o poder político que se afirma 

através do domínio da técnica e da ciência. Por sua coordenação técnico-econômica que opera 
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através da imposição de necessidades produzidas pelo mercado, bem como interesses 

adquiridos por sua produção cultural, a sociedade industrial é, portanto, totalitária. O 

totalitarismo não se restringe à uma forma específica de governo ou partido político, mas à 

produção e distribuição de formas de pensamento e comportamento.  

Diante dos avanços técnico-científicos provados da Terceira Revolução Industrial, a 

análise de Marcuse sobre as formas de dominação através da tecnologia nos parece cada vez 

mais contemporânea. Vemos no PEU a sintonia colaborativa entre o BID e a municipalidade 

na transmissão de conhecimentos, que se não restringe apenas ao cumprimento das exigências 

do BID por parte da municipalidade, mas na produção conjunta do Programa a partir dos 

interesses da municipalidade na reprodução da visão de “cidade competitiva” e de “cidade 

sustentável”. Nesse sentido, o RGAS confirma nossa consideração: “Na revisão de 2006 da lei 

do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado – PDDI de 1995, a Macroestrutura viária foi 

complementada por um Programa de Estruturação Urbana alicerçado no sistema viário, para 

garantir a melhor integração dos diversos bairros e prioridade ao transporte coletivo” 

(BANCO..., 2008a, p. 10).  

No sub-componente 1. Parques (Quadro 26) observam-se as estratégias arrojadas do 

BID parra a mitigação dos impactos ambientais das obras viárias.
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Quadro 26. Sub-Componente 1 (Componente 1: Melhorias Urbano-Ambientais). Parques. 

Fonte: Banco... (2008a). Elaborado pelo autor com base na documentação disponibilizada pelo BID.

Parques Zona Córrego Desapropriação Proposta Equipamentos projetados Loteamento de entorno 

Ribeirão 

Vermelho 
Oeste Ribeirão Vermelho, 

margem esquerda 

do Rio Paraíba 

Não  Recuperação da APP, 

criar bosques, 

desassoreamento do 

ribeirão, revegatação e 

diversif. Espécie.  

Sistema viário, ciclovia, 

trilhas/exercícios, recreação, lago, 

mobiliário, pontos de encontro lazer 

ativo e contemplativo 

Colinas do Parathey, 

AlphaVille, Res. Jaguary, 

Res. Mantiqueira, Res. 

MontSerrat 

Alambari Leste Alambari, margem 

direita do Rio 

Paraíba 

Não Criar bosques, 

recuperação da APP, 

revegatação e diversif. 

Espécies 

Ciclovia, trilhas/exercícios, recreação, 

lago, mobiliário, pontos de encontro 

lazer ativo e contemplativo 

Não há 

Boa Vista Norte Não há Sim Recuperação da fauna, 

flora, reflorestamento da 

APP, interligação dos 

bosques existentes 

Mirante, teleférico, circuitos, 

arborismo, moutain-bike, trilhas, lago, 

exercícios, pontos de encontro, 

mobiliário, descanso, lazer 

contemplativo 

Altos de São José 

Itapuã Leste Buerinho, afluente 

do Paranangaba 

Sim Criar bosques, 

recuperação da APP, 

revegatação e diversif. 

Espécies.  

Ciclovia, trilhas, exercícios, recreação, 

mobiliário, quadra poliesportiva, pista 

de skate, quadra de bocha, quadra e 

malha, arena, equipamentos culturais 

Aquárius misto 

Senhorinha – 

Fase II 

Sul Senhorinha, 

afluente do Vidoca 

Não Manejo florestal, 

recuperação de 

remanescente da APP 

Trilhas, exercícios, recreação, 

mobiliário, pontos de encontro, lazer 

contemplativo 

Não há 

Cambuí Sudeste / 

Leste 

Cambuí, margem 

direita do Rio 

Paraíba 

Sim Criar bosques, 

recuperação de APP, 

revegatação e diversif. 

Espécies 

Ciclovia, trilhas, exercícios, recreação, 

mobiliário, pontos de encontro, lazer 

contemplativo 

Santa Luzia, Santa Rosa, 

Sítio Bom Jesus, Santa 

Júlia, Altos São José, 

Santa Júlia 2, Davoli 
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A princípio, o Banco Mundial e o BID têm como objetivo intervir nos países do Terceiro 

Mundo, buscando criar um ambiente favorável para a realização mundial do valor, estabilizando 

as contradições do sistema, investindo em reformas sociais e industriais (ARANTES, 2004). 

Na década de 1990, o BID tornou-se a instituição líder da área social na América Latina, porém 

o financiamento multilateral do Banco direciona-se, prioritariamente, para a modernização dos 

Estados (SANTANA, 2006).  

A partir da análise dos documentos do PEU temos um exemplo das formas de atuação 

do BID na resolução de conflitos socioambientais. Inegavelmente, a melhoria da qualidade de 

vida com a inserção de medidas mitigadoras dos impactos ambientais ocorre mediante a 

imposição do modelo de cidade sustentável, no qual pudemos verificar nos documentos. 

Segundo Compans (2001), o modelo de cidade sustentável surgiu no interior das agências 

multilaterais, traduzido como a extensão para a esfera local da operacionalização do conceito 

de desenvolvimento sustentável. No entanto, é curioso notar a relação intrínseca de 

subordinação do modelo às regras de maximização do capital, uma vez propagado pelos 

mesmos organismos internacionais que disseminam o discurso ambiental. Nesse sentido, 

segundo Makino (2015), os programas do BID buscam impor aos países latino-americanos e 

caribenhos medidas de ajuste estrutural, equilibrados por políticas sociais paliativas aos efeitos 

negativos da política econômica (MAKINO, 2015). 

No Quadro 26, chama-nos a atenção para o fato de que o sub-componente 1 do Programa 

havia direcionado ações, em sua maioria, para a recuperação de córregos e ribeirões. As ações 

de recuperação ambiental incluíam a inserção de atividades recreativas, esportivas e de lazer. 

No quadro identificamos os loteamentos de entorno, com presença numerosa de loteamentos e 

condomínios fechados nas regiões oeste, sudeste e leste. A região oeste, tradicionalmente 

ocupada como setor de expansão da classe de alta renda, se propôs a criação do Parque Ribeirão 

Vermelho. Na região leste-sudeste, o Parque do Cambuí estaria situado no perímetro proposto 

para construção duma nova via expressa, projetada para margear do Córrego Cambuí 

(BANCO..., 2008a). Claramente, os parques possuem o efeito mitigador dos impactos 

ambientais, mas também maximização do valor da terra no seu entorno.   

No Sub-componente 3: Regularização de Loteamentos (Quadro 27) vemos como as 

formas de mitigação dos impactos sociais e ambientais se aplicaram no quesito regularização 

fundiária (BANCO..., 2008a). 
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Quadro 27.. Sub-componente 3: Regularização de Loteamentos 

Regularização de 

Loteamentos 

Zona Famílias 

beneficiadas 

Infraestrutura 

existente 

Equipamentos no 

entorno 

Regularização fundiária 

com pavimentação 

Questao 

Social 

Comércio existente 

Jardim Michigan 

II, III, IV 

Leste 176 famílias Iluminação pública e 

domiciliar, rede de 

abastecimento de água, 

rede de coleta de esgoto, 

transporte coletivo, 

coleta de lixo 

Escola municipal, 

escola estadual, 

centro comunitário 

Ruas existentes 

consolidadas, 

427egião427o427os427 a 

executar, dispensa de 

áreas de equipamentos 

Existe 

associação de 

moradores 

Existe bar, mini-

mercado, bazares, 

cabeleireiros 

Jardim dos 

Coqueiros 

Leste 345 famílias (39 

casas em APP), com 

remanejamentos 

internos ao 

loteamento 

Iluminação pública e 

domiciliar, rede de 

abastecimento de água, 

transporte coletivo, 

coleta de lixo 

Escola municipal, 

FUNDHAS, UBS, 

Creche, Centro 

comunitário 

Remoção de famílias em 

APP e inclusão no 

programa habitacional.  

Implantação de novas 

ligações viárias, sistema 

de drenagem, ampliação 

do sistema de coleta de 

esgoto, minimizar 

demolições, área de lazer 

Sociedade 

Amigos de 

Bairro, 

oficial e 

atuante 

Existe bar, 

minimercado, bazares, 

cabeleireiros, 

atendimento de saúde e 

educação no entorno 

Jardim Chácara 

Araújo 

Leste 624 famílias Iluminação pública e 

domiciliar, rede de 

abastecimento de água, 

transporte coletivo, 

coleta de lixo 

Escola municipal, 

escola estadual 

FUNDHAS, UBS, 

Creche, Centro 

comunitário 

Ruas existentes 

consolidadas, 

pavimentação a executar, 

dispensa de áreas de 

equipamentos 

Existe 

associação de 

moradores 

Existe bar, 

minimercado, bazares, 

cabeleireiros, 

atendimento de saúde e 

educação no entorno 

Jardim Altos do 

Caetê 

Norte 177 famílias  Escola municipal, 

escola estadual 

FUNDHAS, UBS 

Ruas existentes 

consolidadas, 

pavimentação a executar, 

dispensa de áreas de 

equipamentos 

Existe 

associação de 

moradores 

Existe bar, 

minimercado, bazares, 

cabeleireiros, 

atendimento de saúde e 

educação no entorno 

Rio Comprido Oeste 548 famílias. Os 

remanejamentos 

serão internos ao 

loteamento 

 Escola Municipal, 

escola estadual 

Possível remoção de 38 

famílias em APP e 

inclusão no programa 

habitacional, recuperação 

da APP degradada 

Existe 

associação de 

moradores 

Existe bar, 

minimercado, bazares, 

cabeleireiros, 

atendimento de saúde e 

educação no entorno 

Fonte: BANCO... (2008a). Elaborado pelo autor com base na documentação disponível no site do BID. 
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Nos loteamentos irregulares classificados no PEU, percebe-se o grau relativo de 

consolidação dos bairros situados nas regiões de entorno, com presença de equipamentos 

sociais e infraestrutura, com variação de bairro para bairro. Em alguns, como o Jardim 

Coqueiros, o Programa previa a ampliação da rede de coleta de esgoto. Noutros, como Rio 

Comprido e Altos do Caetê, sequer foi listada a presença de infraestrutura. Nos bairros situados 

em área de APP como Jardim Coqueiros e Rio Comprido, planejou-se a remoção de famílias 

no interior dos bairros, em áreas afastadas do perímetro da APP, bem como sua inscrição no 

programa habitacional. De modo geral, o Programa priorizava a remoção de famílias situadas 

em áreas protegidas. 

No caso do Rio Comprido, onde o Programa registrou grande número de 

remanejamentos, havia a previsão de construir-se uma nova via expressa nas imediações do 

bairro (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2010), embora tal fato não houvesse sido considerado no 

Programa como justificava para a remoção. Como aponta Compans (2001) a noção de 

sustentabilidade dos organismos internacionais é vista como condição de competitividade. A 

exigência de competitividade incluiria não somente a formação duma força de trabalho, mas 

também a criação de condições para a melhoria da qualidade de vida urbana, envolvendo a 

satisfação das necessidades de moradia, saúde, saneamento, segurança, etc, em suma, essenciais 

para o aumento da produtividade dos trabalhadores.  

Por sua vez, vejamos o conjunto de ações propostas no Componente 2. Mobilidade 

Urbana, divididos em sub-componentes (BANCO..., 2008a). 

No sub-componente 1. AVENIDAS. 1ª) Avenida Tancredo Neves (3ª Fase) – Previa a 

complementação de importante eixo viário da região leste, em estruturação urbana, interligando 

bairros de classe média e media baixa, facilitando o acesso ao centro da cidade. As obras 

estavam licenciadas e em andamento, em 2008.  

  1b) Via Norte (Fase I e II) – proposta de um eixo de ligação norte-sul da cidade, junto 

à APA do Banhado, com o objetivo de complementar o anel viário da cidade. No conjunto da 

obra, a Via Banhado e o Sistema Colinas-Limoeiro deveriam formar um sistema único, que 

funcionaria como escape dos fluxos da área central em relação ao sul e a Rodovia Dutra. As 

obras estavam licenciadas e em andamento, em 2008.  

1c). Viaduto Santa Inês – Situa-se entre as novas transposições propostas sobre a 

Rodovia Presidente Dutra, na zona Leste, que atualmente utiliza uma única transposição 

(Viaduto Petrobrás) para toda a demanda e viagens para acessar a região central do Município.  
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1d). Via Banhado – por sua localização na divisa com a área central, e situada na área 

da APA do Banhado, esta via estaria complemente integrada a todos os demais sistemas viários 

– Colinas-Limoeiro e Via Dutra – além de completar o último trecho do anel viário. Planejada 

para funcionar como via expressa, a construção da via implica necessariamente na remoção das 

famílias do Jardim Nova Esperança.  

1d) Sistema Cambuí – via planejada para ser um eixo de ligação entre as regiões leste, 

sudeste e central, com viaduto de transposição à Via Dutra, com o objetivo de expandir a área 

urbanizada na região sudeste-leste. Trata-se duma via expressa, cujo projeto está associado à 

implantação de um Parque junto ao Córrego do Cambuí.  

De modo geral, a construção de corredores viários justificavam as remoções de bairros 

e favelas. Primeiro, a Via Norte, construída junto à APA do Banhado impactou na 

desapropriação de famílias de três bairros: Vila Leila, Vila Abel e Vila Luchetti; segundo, a Via 

Cambuí; previa a desocupação de famílias junto ao afluente. Por fim; a Via Banhado; previa o 

reassentamento involuntário das famílias do Banhado (Banco..., 2008b). 

No Sub-componente 1: Avenidas (Quadro 28) temos detalhes das duas principais obras 

viários do PEU – a Via Banhado e a Via Cambuí. 
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Quadro 28.. Sub-componente 1. Avenidas.   

Obras viárias Zona Dimensões 

das vias 

projetadas 

Áreas 

impermeável 

estimada 

Compensação 

da área 

impermeável 

Função Desocupação 

da área 

protegida 

Via 

segregada 

do coletivo 

Ciclovia Principais 

interferências 

VIA BANHADO CENTRO/ 

OESTE 

Extensão 4 

km 

13,2 km2 Recuperação 

de áreas 

degradadas e 

ocupadas 

/entorno; 

Recomposição 

do vegetação  

planície  do 

Banhado 

Cinturão de 

proteção do 

Banhado; 

Finalização do 

anel central e 

desvio tráfego 

por  Marginal ao 

Centro 

Desecupação 

da Favela do 

Banhado 

como pré-

condição para 
430egião430o

430os do 

Parque do 

Banhado 

sim sim APA IV do 

Banhado 

Favela do 

Banhado 

(Nova 

Esperança) 

Transposição 

com viário 

estrutural 

Sistema Cambuí CENTRO/ 

SUDESTE 

Extensão 9 

Km² 

29,7 Km² Recomposição 

cobertura 

vegetal APP      

Recuperação 

de áreas 

degradadas e 

ocupadas 

Ligação Sudeste 

– Centro com 

nova 

transposição à 

Dutra 

 

Desocupação 

pontos de 

invasão – 

APP do 

Ribeirão 

Cambuí e 

Putim 

Sim Sim Transposição/ 

Via Dutra 

Córrego do 

Cambuí e 

transposição 

com calha 

principal e 

afluentes  áreas 

de nascente. 

Fonte: BANCO... (2008a). Elaborado pelo autor com base na documentação disponível no site do BID.



 

 

431 

 

  
 

Na verdade, tanto a Via Cambuí como a Via Banhado, são vias segregadas ao transporte 

coletivo, portanto, exclusivas para o uso do automóvel. Ambas foram planejadas dentro do 

Projeto do Anel Viário, de modo que a Via Banhado foi chamada de último trecho do anel 

interno, e a Via Cambuí como uma das vias de expansão do anel viário. Se relacionarmos o 

Quadro 25: Avenidas, com o Quadro 23: Parques, veremos que as regiões atendidas pela Via 

Cambuí e pela Via Banhado , ou seja, oeste e sudeste-leste, se restringia a receber os fluxos de 

veículos dos moradores dos condomínios fechados da região oeste, que tradicionalmente era o 

setor de expansão da classe de alta renda, e na região sudeste-leste, atendendo os loteamentos 

e condomínios situados no entorno da Via Cambuí e do Parque Cambuí. 

   De forma genérica, está em jogo a busca do “perto” e a produção do “longe”, na 

concepção de Villaça (2001). Na lógica do sistema radial-concêntrico, concebido e executado 

no âmbito dos Planos CEPEU e SERETE, as novas vias expressas foram propostas para 

otimizar o tempo de descolamento com automóvel entre as regiões: Cambuí (Leste-Sudeste); 

Via Norte (Norte-Sul); Via Banhado (Oeste-Norte), mas todas se conectam no centro principal 

através da anel viário. Neste sentido, produz-se novas categorias em complemento às antigas – 

“a cidade que possui o anel viário” insere em conjunto “a expansão do anel viário” – o Parque 

do Banhado ainda representa “a cidade do interior que possui uma praia”, o “cartão postal”, 

mas também é “o último trecho do anel viário”. O Parque do Banhado, por sua vez, insere a 

sub-categoria da “cidade sustentável”.  

Ora, as vias e os parques contribuem para maximizar o valor de suas áreas de influência. 

A maximização do valor de certas regiões segue a direção das áreas ocupadas pelas camadas 

de alta renda, cujos bairros estão necessariamente mais próximos de áreas verdes. As vias 

expressas e autoestradas tendem a seguir a direção de deslocamento das camadas de alta renda, 

sendo precedida por todo o conjunto de equipamentos e serviços que compõem o centro, que 

passa a ser o “centro antigo”. No setor de círculo a otimização do tempo implica no controle do 

tempo de deslocamento (VILLAÇA, 2001).  

Se o Projeto Anel Viário, através das marginais do Vidoca contribuíram para pavimentar 

o caminho para a expansão urbana da classe de alta renda no setor sudoeste, que vinha 

ocorrendo gradativamente ao longo da segunda metade do século XX, de certa forma no século 

XXI a Via Banhado viria consolidar este processo com a indução de sua expansão até os limites 

do setor sudoeste. 

De fato, os organismos internacionais contribuem para repassar aos governos dos países 

latino-americanos e caribenhos as orientações econômicas e políticas mundiais, formuladas 

pelo Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio 
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(OMC) (SANTANA, 2012). Na aparência, os projetos de desenvolvimento do BID promovem 

melhorias ambientais e sociais aos países mutuários, mas; na essência, escondem a necessidade 

da investimentos pesados em infraestrutura urbana e modernização administrativa 

(SANTANA, 2006).  

Ainda no Componente 2; Mobilidade Urbana: temos um exemplo de como o BID 

organizou junto à municipalidade este projeto de desenvolvimento, fazendo cumprir suas 

exigências para com a modernização administrativa. No sub-componente 2. Gestão do Trânsito 

– Tratou da criação duma Central de Operações de Tráfego (CCO), equipada com computadores 

e uma central de controle de tráfego para a área central.  

Havia o sub-componente 3. Transporte urbano – Tratava da criação das Estações de 

Conexão (ECOs), baseada em pontos de ônibus ampliados e situados nos principais corredores 

de tráfego.  

Por fim, o Componente 3. Fortalecimento Institucional – segundo a pessoa da entrevista 

C é o componente responsável pela modernização da prefeitura (Informação verbal). O 

Fortalecimento Institucional também incluiu a criação da Unidade de Gestão do Programa 

(UGP), vinculada ao Gabinete do Prefeito, com a responsabilidade de operacionalizar o 

Programa (BANCO..., 2008c).  

A UGP foi criada a partir do princípio da descentralização administrativa, cuja estrutura 

refletia-se numa equipe técnica multidisciplinar e altamente pulverizada, dentro da 

administração pública e fora dela (BANCO..., 2008c) 

Este conjunto de projetos e ações provocariam direta e indiretamente efeitos sobre o 

centro da cidade e o Banhado. Vejamos a seguir, como foi pensado o projeto requalificação 

urbana da área central de São José dos Campos.  

 

3.4.6 ENQUANTO SE REQUALIFICA “EM CIMA” SE REMOVE EMBAIXO. Requalificação da Área 

Central de São José dos Campos – Uma Estratégia de Gentrificação? 

 

Em 2008, segundo o entrevistado José Donizetti, a administração municipal realizou 

novo cadastro das famílias do Banhado. Assistentes sociais contataram os moradores e 

ofereciam a oportunidade de se mudar, para unidades habitacionais em bairros distantes do 

centro (Informação verbal). O recadastramento fazia parte dos requisitos e políticas 

operacionais do BID; a remoção das famílias do Banhado deveria ser acompanhada de um plano 

de reassentamento, planejado em comum acordo com a comunidade (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 2008).  
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As políticas operacionais foram criadas pelo Banco Mundial com o objetivo de trazer 

maior equilíbrio entre a instituição e a sociedade civil. Diretrizes orientadoras cumprem a 

função de guiar o financiamento e salvaguardar os potenciais assistidos. Logo, o BID e demais 

organismos internacionais passaram a elaborar suas próprias políticas operacionais, adotando 

como modelo as políticas do Banco Mundial (MAKINO, 2015). 

No geral, o reassentamento de populações vulneráveis era tratado na Política de 

Reassentamento Involuntário (OP-710). Segundo a OP-710, a origem da política foram estudos 

de experiências passadas do Banco Mundial e o reconhecimento das lições aprendidas em 

projetos conduzidos por outras agências multilaterais que implicaram no reassentamento 

involuntário. Nesses projetos observou-se que o reassentamento não foi objeto específico do 

projeto geral, tampouco as complexidades políticas, culturais e econômicas das comunidades 

reassentadas foram consideradas. A OP-710 foi publicada em 1998, e foi fruto da análise de 

120 projetos de reassentamento financiados pelo Banco Mundial, na América Latina e Caribe, 

entre 1970 a 1997 (BANCO... 1998).   

Assim, a Secretaria de Habitação (SH) realizou o cadastro socioeconômico de 399 

famílias do Banhado, entre 2007 e 2008, e publicou em 2008, o Plano Integral de Ação Social 

(PIAS)43 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2008). Segundo a entrevista A, os técnicos responsáveis 

pelo cadastro socioeconómico de 2008, integravam uma equipe de assistentes sociais 

responsáveis pela execução da política de desfavelamento da administração Emanuel 

Fernandes, herdada pela gestão Eduardo Cury.  

Os fatos revelados pela entrevista A sobre o HBB foram classificados na subcategoria: 

“Legado do Programa Habitar Brasil BID”. A implantação do programa beneficiou a burocracia 

estatal, estruturando uma metodologia de trabalho para o Serviço Social na área da habitação, 

até então inexistente (Informação verbal). Como no nível federal, o município criou estruturas 

administrativas para a implantação do programa, composta por equipe multidisciplinar, a 

denominada Unidade Executora Municipal (UAM) (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1999).  

Os servidores municipais, seguindo a metodologia do HBB, realizaram avaliações de 

pré-ocupação e pós-ocupação, criaram um escritório de atendimento às famílias, situado numa 

área relativamente próxima dos núcleos originais, faziam reuniões nas comunidades e 

promoveram a criação de comissões de bairro (Informação verbal). De modo geral, as ações do 

                                                 
43 Plano Integral de Ação Social (PIAS). Coordenadora: Maria Rita de Cássia Singulano (engenheira); 

Responsabilidade Técnica pela Área do Trabalho Social: Maria Aparecida Campos Pinto (assistente social); 

Márcia Torres Rodrigues (assistente social); Responsável Técnico pela Área de Engenharia: Massuo Kimura 

(engenheiro) (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2008).   
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Programa em nível federal priorizaram a urbanização de favelas e regularização fundiária de 

loteamentos irregulares, recuperação ambiental, participação social, capacitação das lideranças. 

Para executar o reassentamento de famílias, o HBB exigia dos municípios a assinatura do 

Termo de Adesão ao Programa, por no mínimo, 80% das famílias, fator indicativo para o BID 

de cumprimento da participação social (SANTANA, 2006). No caso de São José dos Campos, 

Reschilian (2010) constatou que o poder público priorizou estratégias de fiscalização da 

dinâmica interna das favelas e obteve a assinatura dos contratos por coação, promessas de 

trabalho e indução à delação dos moradores resistentes.   

Na entrevista A em relação às vantagens e desvantagens do programa HBB e do PEU 

há uma crítica à implantação municipal da proposta: “O HBB não necessariamente seria 

remoção de favelas e em São José foi” (Informação verbal). Embora os instrumentos para 

urbanização de favelas e regularização de loteamentos irregulares estivem disponíveis, tanto 

em nível municipal com o PDDI de 1995, como em nível federal com a Programa Habitar, de 

fato o HBB em São José dos Campos não os utilizou para melhoria dos territórios de vida 

(Informação verbal).  

Seguindo a trajetória histórica, o PIAS adotou a mesma linha de atuação da política de 

desfavelamento, conduzido por assistentes sociais moldados na experiência do HBB na cidade. 

Obrigatoriamente, o PIAS deveria cumprir as políticas operacionais do BID, principalmente a 

OP-710, que trata do reassentamento involuntário. A OP-710 tem como objetivo geral: 

“minimizar a perturbação do meio em que vivem as pessoas na área de influência do projeto” 

(BANCO..., 1998, p. 1). Para tal, estabelece em seus princípios a necessidade de evitar o 

reassentamento involuntário, exceto quando o deslocamento for julgado inevitável. Nestes 

casos, um plano de reassentamento deve ser elaborado para garantir compensações adequadas 

às comunidades afetadas (idem, 1998). 

De acordo com a OP-710, o plano de reassentamento deve incluir opções de reabilitação 

para compensar plenamente os impactos negativos do reassentamento, de modo que as 

comunidades afetadas possam restaurar minimamente seus padrões de vida anteriores e 

integrar-se às comunidades em que serão reassentadas (BANCO..., 1998). Ora, ocorre que os 

agentes de rua desconheciam as normas operacionais: “nós sequer conhecíamos as politicas do 

banco, do BID. Se você falasse pra mim assim: “você sabia que tinha a OP-710 que trata do 

reassentamento involuntário?”, nem sabia que isso existia” (Informação verbal).  

Embora a pessoa da entrevista A fizesse parte da equipe responsável pela execução de 

um sub-componente de um projeto de desenvolvimento financiado pelo BID, ela teve 

conhecimento das políticas operacionais apenas com o PEU, pois segundo a entrevista A: “Não 
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tinha isso no HBB […] você tava falando de uma política habitacional, não de um 

reassentamento involuntário”. A seguir, reforçou: “no HBB não se falava numa política 

operativa, não existia isso” (Informação verbal).    

Ressalte-se que a OP-710 de 1998 estava em vigor durante o HBB que era de 1999. 

Ainda segundo a entrevista A, com a finalização do PIAS, a equipe de servidores municipais 

teve contato pela primeira vez com as políticas operacionais do BID, através duma reunião com 

um consultor do banco. Neste encontro com o consultor do BID (nformação verbal):  

 

“foi quando a gente tomou conhecimento, depois do PIAS pronto. Aí veio o consultor 

do BID: [...] ele chegou e era o consultor do banco, né, […] e aí ele me perguntou o 

seguinte, olha que interessante: “você conhece”, porque eu da comunidade eu 

conhecia, o trabalho social eu conhecia, “você conhece a OP-710 que trata do 

reassentamento involuntário?”, falei: “de quem?” “Do BID!”, “Não, não conheço”. E 

ele faz uma série de considerações, é um documento muito interessante que produz 

em cima do que a gente tinha escrito, do próprio BID, ele faz várias considerações, 

né, é... alguns questionamentos e aponta (gesticula batendo na mesa, representando 

o consultor do BID) que se tinha que pensar politicas reparadoras pra essas famílias, 

por um leque de alternativas” (Informação verbal).  
 

Após a reunião, segundo a entrevista A, o consultor do BID forneceu um CD-ROM 

contendo as políticas operacionais do BID em inglês e espanhol (Informação verbal). Embora 

não cumprisse com as políticas operacionais do BID, o PIAS foi inserido no PEU como plano 

de reassentamento.  

O PIAS se divide em três eixos: histórico, diagnóstico socioeconômico e o projeto de 

intervenção (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2008). Segundo a entrevista A, a equipe técnica 

obteve certa autonomia do poder executivo para realizar o PIAS. Assim, a equipe técnica 

utilizou como metodologia a realização de entrevistas com os moradores antigos, conduzida no 

bairro, e num endereço escolhido como sede do projeto, uma UBS da região central (Informação 

verbal). Percebe-se que a equipe técnica utilizava os conhecimentos adquiridos com a 

experiência do Programa Habitar Brasil BID, onde o grupo realizou entrevistas e reuniões, tanto 

nos próprios núcleos de favela, como numa residência escolhida como sede física próxima aos 

núcleos de favela.   

A partir deste contato com os moradores, os assistentes sociais inseriram no PIAS alguns 

aspectos históricos da Comunidade do Banhado, sobre suas origens ligadas à história da 

ferrovia, a história do “Chapéu Velho”, nome popular do Banhado na década de 1950, os 

encontros proporcionados com os nascimentos e falecimentos no bairro. Nos nascimentos 

“havia a galinha para canja da mulher que tinha que dar leite para o bebê”, as sobras eram 

repartidas pelas crianças e nos velórios “velava-se o morto com rosquinhas preparadas no dia 

para que se aguentasse toda a noite” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2008, p. 15).     
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 Todavia, salienta a entrevista A, a remoção estava prevista independente dos estudos 

históricos e socioeconômicos conduzidos. De acordo com a entrevista: “não tinha um projeto 

de deixar ou pelo menos realizar um estudo pra ver se haveria a possibilidade de alguma família 

ficar. Isso não existia. Em 2008 isso não existia. Era remoção de todos os moradores” 

(Informação verbal).  

Sendo assim, o plano de intervenção do PIAS se restringia a duas opções: unidade 

habitacional e indenização. As unidades habitacionais seriam financiadas pela CDHU – 

Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbana, construídas na periferia na época sem 

localização definida. No caso das indenizações, a Prefeitura disponibilizou crédito de R$ 

38.000,00 para a compra de outro imóvel (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2008). Essas 

características questionam a validade do PIAS como plano de reassentamento, que 

proporcionasse formas de compensação adequadas para o restabelecimento dos modos de vida 

das famílias reassentadas, tal como preconiza a OP-710. Ademais, a OP-710 reforça a 

necessidade das formas de compensação às famílias assistidas, pois existe o risco de 

empobrecimento causado pelo reassentamento, com a perda da moradia e do trabalho 

(BANCO..., 1998).  

Enquanto removia-se “os debaixo”, requalificava-se a área dos “de cima”. A Lei 

Complementar n° 428/10 de 9 de agosto de 2010 que estabeleceu o novo zoneamento, instituiu 

em seu artigo n° 127 a Zona Central (ZC), compreendendo o perímetro do centro histórico com 

estímulo aos usos residencial multifamiliar, comércio e serviços, com permissão para atividades 

geradoras de ruído noturno em setores específicos, além do uso industrial sem risco ambiental. 

Para melhor otimizar a infraestrutura do centro, a ZC foi subdividida em duas zonas de uso 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2010b).  

A Zona Central Um (ZC-1), uma pequena porção do centro tradicional com usos 

comercial e de serviços, seria objeto de renovação urbana a partir da criação de um setor de 

diversões noturnas, ficando vedado o uso residencial multifamiliar (idem, ibid).  

A Zona Central Dois (ZC2) compreende áreas com concentração de atividades 

comerciais e serviços, que seria objeto de renovação urbana mediante o estímulo à 

diversificação do uso residencial multifamiliar (idem, ibid).  

De modo geral, as mudanças na infraestrutura do centro de São José dos Campos, 

propostas na Lei de Zoneamento de 2010 podem ser compreendidas a partir do contexto de 

mudanças socioeconômicas do regime de acumulação capitalista, como apontou Bidou-

Zachariasen (2006). Neste modo de produção baseado nos serviços, segundo a autora, são 
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criados espaços urbanizados para garantir a oferta de consumo de bens culturais, lazer, serviços 

e emprego para uma nova classe média de residentes.  

Para estimular a criação de espaços de diversão noturna e usos residenciais multi-

familiares, a Lei Complementar n° 428/10 previu a contratação de Operação Urbana 

Consorciada para a renovação da área central. O artigo n° 268 da Lei assim instituiu:  

 

A Operação Urbana Consorciada é o conjunto de intervenções e medidas coordenadas 

pelo Poder Público Municipal com a participação de proprietários, moradores, 

usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma 

área específica, transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a 

valorização ambiental (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2010b, p. 101). 
     

No Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), as operações urbanas se alinham a tradicionais 

instrumentos urbanísticos como edificação compulsória e IPTU progressivo. Para seus 

defensores, as operações urbanas são instrumentos avançados, capazes de viabilizar grandes 

obras com limitação orçamentária, compatibilizando adensamento e infraestrutura defendidas 

como autossuficientes, capturariam parte da valorização dos investimentos públicos, que não 

seriam apropriados pelo setor privado (FIX, 2001).  

No geral, as Operações Urbanas Consorciadas têm sido objeto de um discurso 

ideológico que naturaliza a viabilidade de intervenções urbanas em períodos de crise fiscal, 

sendo comparadas a uma espécie de “fórmula mágica” (FIX, 2001, p. 71). A autora aponta, no 

entanto, a distância entre o discurso e a prática. As Operações Urbanas no Brasil têm inspiração 

nos distritos comerciais das cidades norte-americanas, os Business Improvement Districts, 

surgidos nos EUA a partir da Crise do Petróleo de 1973. Tais distritos comerciais prezam pela 

autossuficiência, a partir de taxas de manutenção das áreas públicas, assumindo o controle sobre 

elas. Os distritos comerciais deram início ao processo de esvaziamento do planejamento urbano 

estatal, uma vez que a responsabilidade pelo controle do crescimento urbano passou 

gradativamente para as mãos da iniciativa privada. Em teoria, a criação dos distritos comerciais 

pautava-se na promessa de transformar as cidades norte-americanas em máquinas de produzir 

riquezas. Na prática, quando o BID era acionado como financiador, os impostos recolhidos pelo 

poder público municipal com a valorização fundiária e imobiliária dos distritos comerciais eram 

devolvidos pelo governo municipal para serem geridos pelo próprio BID e utilizados no próprio 

distrito (idem, ibid). 

Um exemplo similar em São Paulo foram as Operações Interligadas da década de 1980. 

Promovidas por um discurso robinwoodiano, propunham a devolução de parte da valorização 

dos imóveis situados no entorno da área aos cofres públicos. Todavia, as Operações Interligadas 

tinham caráter pontual e casuístico, de modo que a valorização imobiliária poderia não 



 

 

438 

 

  
 

compensar o investimento futuro do governo municipal, sobrecarregando a infraestrutura a 

médio prazo, o que incidiria na demanda por novos investimentos, muitos mais dispendiosos 

que as contrapartidas em habitação de interesse social. Apesar do discurso moralista, as 

Operações Interligadas acabaram drenando recursos de outras áreas, uma vez que concentraram 

investimentos públicos e privados nas áreas de interesse do capital (idem, ibid). 

A cidade de São Paulo representa um verdadeiro termômetro social para compreender 

a evolução dos fenômenos urbanos no país. A Operação Urbana nos moldes contemporâneos 

surgiu pela primeira vez com o projeto do arquiteto Júlio Neves para a Avenida Faria Lima – o 

Bulevar Zona Sul de 1987. Tratava-se de uma estratégia de renovação urbana que propôs a 

desapropriação de quarteirões e bairros inteiros ao estilo hausmanniano. O ponto de partida do 

projeto era o sistema de intervenção em parceria público-privada para o remanejamento destas 

áreas. Após mudanças de gestão que buscaram equilibrar os investimentos imobiliários com 

formas de contrapartida em habitação de interesse social, fruto das experiências com as 

Operações Interligadas, o projeto de Júlio Neves para a Avenida Faria Lima foi adaptado pela 

gestão Paulo Maluf (1993-1996), que promoveu operações urbanas no Vale do Anhangabaú e 

Água Espraiada, esta última mediante a remoção de núcleos de favela para construção de uma 

nova avenida (idem, ibid).  

Neste contexto favorável ao planejamento empresarial, a Prefeitura Municipal de São 

José dos Campos, através de sua Secretaria de Planejamento, promoveu estudos para 

viabilização da Operação Urbana Centro Vivo em maio de 2010. Em agosto de 2011, a 

municipalidade firmou contrato de gestão com o IPPLAN – Instituto de Pesquisa, 

Administração e Planejamento para conduzir a então chamada Operação Urbana Centro Vivo 

(IPPLAN, 2012a). Naquele contexto, o IPPLAN era uma associação civil ainda recente no 

cenário político local, idealizada a partir da necessidade da administração municipal em dar 

agilidade aos processos operacionais. Criado no ano de 2009, o IPPLAN foi conduzido por 

Ângela Tornelli, primeira diretora do instituto, que passou a funcionar numa sala dentro do 

prédio da Urbam na região leste. Em pouco tempo o IPPLAN foi transferido para uma nova 

sede na região sudoeste. Em 2011 assumiu a direção do instituto a engenheira Cynthia Gonçalo, 

que conduziu diversos projetos de interesse da municipalidade, como as Oficinas Colaborativas 

do Plano Estratégico Centro Vivo44 (IPPLAN, 2019).  

                                                 
44 Oficinas Colaborativas Plano Estratégico Centro Vivo: IPPLAN: Diretora Geral: Cynthia Márcia de Oliveira 

Gonçalo (engenheira); Equipe Técnica Centro Vivo: Angélica Avellar; Bárbara Azavedo; Guilherme Rosa; Lívia 

Toledo; Maria Lígia Vianna; Secretário de Planejamento Urbano: Oswaldo Vieira de Paula Junior (engenheiro) 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2012a).  
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Com efeito, o projeto sofreu mudanças estruturais, cujo caráter de Operação Urbana foi 

modificado para o Plano Estratégico, com o objetivo de unificar diagnósticos e prever ações no 

horizonte de dez anos, mediante parcerias público-privadas e participação da sociedade. A 

primeira medida foi redefinir o perímetro do Plano Estratégico, compreendendo não apenas a 

ZC-1, mas também a ZC-2, onde seria estimulado o uso residencial (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 2012).     

 No documento: Plano Estratégico Centro Vivo: o centro que queremos para 2022, o 

IPPLAN e a municipalidade sintetizaram os resultados das oficinas com a população para a 

elaboração duma visão de futuro para o centro de São José dos Campos. O termo “visão de 

futuro” constitui uma categoria da análise de conteúdo, no qual elencamos abaixo (Quadro 29). 
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Quadro 29. Plano Estratégico Centro Vivo. 

Tema Categorias Subcategorias Unidades de Registro Unidade de Contexto 

Centro 

Vivo 

Visão de Futuro Cidade dos negócios Em 2022 o Centro de São José será... Oportunidade de negócios Visão de Cidade 

A cidade do interior que possui um 

VLT 

Visão geral sobre o Centro de São José em 2022...  

Gentrificação Degradação do Centro Degradação do patrimônio Sensação se insegurança Higienização do 

Centro Abandono generalizado Comércio ambulante 

Prostituição Concentração de usuários de drogas 

Degradação das praças  

Matrizes 

discursivas 

Operação Urbana Consorciada Revitalizar o Centro Resignificar o Centro Reconquista do centro 

Reapropriação do Centro Revitalizar o Centro 

Reconhecimento do Centro Para que o Centro volte a ter sentido 

Reconectar com o Centro Espaço que se reverencia e se usa.  

É pelo uso que o joseense parece se ver novamente “dono do 

Centro”  

O uso pressupõe um protagonismo perdido e que se deseja reencontrar 

Cartão postal Boulevard Banhado Um dos pontos altos de São José No qual os grupos sentem saudade Disney World 

Tropical Um dos lugares mais bonitos da cidade O pôr-do-sol é a coisa mais linda 

Tem até orla É como quando eu vou ver uma praia 

Eu acho que deveria ter coisas que tem em beira de praia Desejo de ocupar suas “margens” 

Contemplar não basta A ocupação que imaginam é, de modo geral análoga à ocupação dada às orlas 

marítimas 

Degradação do Banhado Aqui também se assiste a um abandono Ocupação por segmentos menos favorecidos Cidade sem Favelas 

O receio dos assaltos afugentou a população Trazem má fama ao lugar 

Fronteiras simbólicas Eu não olho lá pra baixo Eu não sabia que tinha como descer ali Os de cima e os 

debaixo 

Fonte: IPPLAN (2012a; 2012b). Elaboração do autor com base dos documentos do Plano Estratégico Centro Vivo. 
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Como ponto de partida, o Centro Vivo apresentou o elemento que se contrapõe à “visão 

de futuro”, isto é, a subcategoria “degradação do centro”. Dentro da categoria “degradação do 

centro”, o Plano Estratégico naturalizou este processo histórico como consequências da 

degradação das áreas centrais de diversas cidades do mundo. As principais causas da 

degradação urbana elencadas no Plano Estratégico por técnicos e gestores foram quatro: a) O 

esvaziamento da população residente em busca de bairros com menos trânsito e menos ruído, 

com predominância do uso residencial; b) a mudança do perfil socioeconômico da população 

usuária do Centro; c) a escassez de áreas para novos usos e melhoria do sistema viário; d) a 

criação de novas centralidades concorrentes ao Centro, resultante do processo de expansão 

urbana e da saída de polos geradores de tráfego para locais com maior atratividade (IPPLAN, 

2012a). 

 Uma série de consequências naturais à “degradação do centro” foi listada nos relatórios, 

incluindo a “degradação do patrimônio”, “desvalorização imobiliária”, “sensação de 

insegurança”, “abandono generalizado”, “comércio ambulante”, “prostituição”, “concentração 

de usuários de drogas”, “degradação de áreas de importância histórica” (IPPLAN, 2012a, p. 

10). 

O trabalho de Villaça (2001) e sua discussão sobre a expansão das classes de alta renda 

numa única região da cidade, bem como seus efeitos na estruturação do espaço intra-urbano, 

vão em direção contrária à noção de visível “degradação do centro” descrita pelos técnicos do 

IPPLAN e da municipalidade. Villaça (2001) contribuiu para expor a naturalização de 

processos sociais como a ideia de deterioração do centro, fato que se constituiu na 

contemporaneidade como uma tendência que, na maioria das ocasiões, sustentam-se na 

acusação da deterioração de edifícios tradicionais em virtude do abandono pelas camadas de 

alta renda, que produziram novos centros. No entanto, o centro permanece a área importante da 

cidade, de modo que classe de alta renda precisa formular uma ideologia capaz de ocultá-lo, 

mas, sem comprometer seu domínio – “a ideologia da “deterioração” é uma versão que 

“naturaliza” um processo social” (VILLAÇA, 2001, p. 344).  

Com acesso aos diagnósticos das audiências públicas da Lei de Zoneamento de 2010, 

os técnicos do IPPLAN reproduziram a ideologia da “degradação do centro”, e com a demanda 

apontada pela população presente nas audiências de adoção de medidas rígidas que 

viabilizassem a retirada de grupos marginalizados das calçadas e praças do centro, como 

vendedores ambulantes, garotas de programa e usuários de drogas, ações que valorizariam a 

paisagem e o patrimônio arquitetônico (IPPLAN, 2012a). 
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Com esta base, o IPPLAN realizou pesquisas e diagnósticos sobre o centro e seus 

usuários, de modo a complementar os diagnósticos anteriores, e fornecer subsídios para o Plano 

Estratégico. Com a finalização desta etapa, o IPPLAN deu início ao Diagnóstico Colaborativo, 

mediante a realização de Oficinas de Colaboração, entre 25 de outubro e 7 de dezembro de 

2011. As Oficinas tinham como objetivo elaborar uma “visão de futuro” compartilhada por 

cidadãos, poder público e iniciativa privada (IPPLAN, 2012a).   

A “visão de futuro” para o centro de São José dos Campos em um horizonte de 10 anos 

foi descrita como visão compartilhada com representantes e líderes de segmentos da sociedade 

que fazem parte do centro, a partir do diálogo e negociação entre os participantes. “A Visão de 

Futuro é uma descrição narrativa sobre este futuro desejado e, embora composta de algumas 

poucas linhas, costuma ser redigida em um processo de intenso diálogo na escolha das palavras 

que melhor transmitirão a síntese dos anseios coletivos” (IPPLAN, 2012a, p. 17).   

Para canalizar as trocas de experiências dos participantes, o IPPLAN fez uso da 

dinâmica: Divergente-Convergente, utilizada para criar fluxos de participação. Na fase 

convergente criam-se possibilidades, temas e alternativas para solução de problemas. Na fase 

divergente extraem-se conclusões, consensos, resultados e se definem os próximos passos. Nas 

Oficinas, a dinâmica convergente-divergente foi adotada em dois momentos: construção do 

diagnóstico e elaboração da visão de futuro (idem, ibid). A Quadro 30 sintetiza as Oficinas e 

pautas discutidas.  
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Quadro 30. Resumo das Oficinas Colaborativas do Plano Estratégico Centro Vivo. 

Oficina 1 – 

Abertura 

(25/10/2011) 

Oficina 2 – 

Diagnóstico 1 

(09/11/2011) 

Oficina 3 – 

Diagnóstico 2 

(17/11/2011) 

Oficina 4 – Visão 

de Futuro 

(09/11/2011) 

Oficina 5 – Visão 

de Futuro 

(09/11/2011) 

- Apresentação do 

processo 

colaborativo do 

Centro Vivo 

- Palestra com 

especialistas sobre 

diagnóstico  
- Participantes 

convidados a 

escolher dois temas 

para as rodas de 

conversa 

- Continuação do 

diagnóstico por 

temas:  
- Patrimônio 
- Diversidade 

Cultural 
- Oportunidade de 

Negócios 

- Participantes 

organizados em 

mesas com 6 

pessoas 
- Narração do 

cronista Augusto 

Dias sobre o 

cotidiano do centro 

da cidade de São 

José dos Campos 

- Participantes 

organizados em 

mesas com 6 

pessoas 
- Cada mesa recebe 

a compilação de 

todas as frases 

formuladas na 

Oficina anterior, 

separadas em 5 

temas.  

- Palestra: 

Revitalização dos 

Centros Urbanos, 

com a Prof.ª Dr.ª 

Heliana Vargas, da 

FAU-USP 

- Formação de 

grupos de até 6 

pessoas 
- Divulgação da 

pergunta 

motivadora 

- Palestra com Benê 

Córdoba, 

proprietário do Bar 

do Coronel, na 

zona central da 

cidade.  

- Depois da viagem 

imaginária 

estimulada pelo 

texto, os 

participantes foram 

convidados a 

descrever as 

imagens do centro 

- Participantes 

foram divididos em 

5 grupos de 10 

pessoas 
- Cada participante 

leva as observações 

do seu pequeno 

grupo para um dos 

grandes grupos 

dividido pelos 5 

temas 

- Palestra: Caso da 

nova/batata, a 

primeira agência de 

pop-up do Largo da 

Batata, em São 

Paulo  

- Início da rodada 

de conversas 
- Grupos formados 

escolhem um 

anfitrião 
- Temas abordados: 

Mobilidade urbana 

e Qualificação de 

Espaços públicos 
- Palestra com o 

arquiteto Ricardo 

Correa, sócio-

fundador da TC 

Urbes 

- Palestra com o 

estudante de 

história Davi 

Albuquerque, sobre 

Patrimônio e 

Diversidade, além 

de uma exposição 

sobre o centro 

histórico de São 

José dos Campos 

- Compilar as 

ideias-chave em 

frases como: “Em 

2022, o Centro de 

São José dos 

Campos é…” 
- Foram produzidas 

3 frases por grupo, 

sendo uma frase 

referente à Visão 

Geral sobre o 

Centro em 2022 

- Nestes grandes 

grupos os 

participantes 

conversam sobre a 

formulação de uma 

única frase que 

corresponda aos 

anseios de todos.  
- As frases são 

apresentadas a 

todos os 

participantes da 

Oficina.  

Fonte: IPPLAN (2012a). Elaborado pelo autor. 
 

 A partir dos resultados das Oficinas Colaborativas foram formuladas cinco “visões de 

futuro” para o centro de São José dos Campos em 2022 (IPPLAN, 2012a). A visão de centro 

que emerge das reuniões é um centro humano e inovador com respeito às artes, à sua própria 

história e ao ambiente. Preza a mobilidade urbana e a qualidade dos espaços públicos, aberto à 

iniciativa privada; gera oportunidades de negócios e, simultaneamente, se compromete com a 

preservação do patrimônio, com a qualidade de vida e com a preservação do meio ambiente.  
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Após a realização das Oficinas Colaborativas, o IPPLAN promoveu a realização de um 

novo estudo, denominado: Estudo sobre o Centro Histórico de São José dos Campos45, com o 

objetivo de investigar a maneira pela qual a população da cidade vê e se relaciona com o centro. 

A metodologia se baseou na técnica de discussões de grupo, ao todo oito discussões com 

moradores da cidade, sendo critérios de inclusão ser morador da cidade por cinco anos ou mais, 

habitar o centro ou o frequentar ao menos três vezes nos quatro meses que antecederam a 

pesquisa para compras, trabalho, lazer, serviços bancários e burocráticos e possuir entre 18 e 

65 anos (IPPLAN, 2012b). 

Nas conclusões do estudo, observa-se um conjunto de mensagens que podem ser 

classificados na subcategoria “gentrificação” como: “é importante que o projeto de 

revitalização do Centro seja percebido e vivido como um reconhecimento do Centro e não como 

imposição – ou mais uma invasão” (IPPLAN, 2012b, p. 57). Pode-se interpretar que 

“revitalização” e “reconhecimento” tratariam de uma nova classe de moradores e usuários do 

centro, contraposta à “invasão” do centro por grupos marginalizados.  

A seguir, o relatório descreve: “O fato de os grupos não sugerirem mudanças 

significativas nos patrimônios indica o desejo de uma interferência suave, que possibilite um 

reconectar, inaugurando novas formas de relacionamento e fazendo brotar a paisagem urbana 

que já existe” (IPPLAN, 2012b, p. 57). Associadas à “gentrificação”, as mensagens 

“ressignificar o centro”, “mais que preservar, é preciso revitalizar”, “para que o centro volte a 

fazer sentido” (IPPLAN, 2012b, p. 75), se inscrevem na perspectiva de desenvolvimento 

baseada no setor terciário, onde novos tipos de consumo, um novo modo de vida urbana passa 

a ser criado pela ideologia que exprime a individualização da vida social (SWYNGEDOUW; 

KESTELOOT, 1989 apud BIDOU-ZACHARIASEN, 2006). Os termos re-significar, re-

vitalizar, re-qualificar, re-generar, e outros mais, que se iniciam pelo prefixo comum “re”, 

encobrem os conflitos sociais que deveriam ser objeto das políticas públicas e sociais. Tais 

termos resignificam o processo de expulsão das classes populares do centro, concebendo-o 

como parte de um processo “natural”, de uma espécie de chamado à (re)conquista pela classe 

média alta de uma centralidade perdida (SMITH, 2006).  

A partir das discussões em grupo, o IPPLAN definiu os marcos de atuação do Centro 

Vivo. Não por acaso, o Banhado apareceu em primeiro lugar no estudo. O IPPLAN fez uso das 

metáforas marítimas que surgiram nas discussões de grupo para fundamentar o Plano 

                                                 
45 Estudo sobre o Centro Histórico de São José dos Campos. Coordenação e planejamento: Raul França Filho; 

Vania Bartalini; Consultoria de planejamento e análise de resultados: Vladimir Bartalini (arquiteto paisagista); 

Infraestrutura para recrutamento dos participantes: Alessandro Tavares; Cristina Cavezam (IPPLAN, 2012b).  
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Estratégico, baseado na transformação do centro, e por sua vez, na orla do Banhado, em um 

centro comercial de luxo para atração de novos consumidores.    

O estudo inseriu as frases significativas das discussões em grupo que contribuem para 

compreender quais os significados atribuídos à “degradação do centro”, incluindo seus marcos 

históricos, como o Banhado. O Banhado aparece no estudo como “um dos pontos altos de São 

José, do qual os grupos sentem saudade”, “um dos lugares mais bonitos da cidade”, mas pouco 

frequentado na contemporaneidade, pela perda do significado original, devido à presença de 

grupos marginalizados. De acordo com o estudo: “O receio dos assaltos afugentou a população 

porque, como se deu em outros marcos, aqui também se assiste a um abandono e a consequente 

ocupação por segmentos menos favorecidos que trazem má fama ao lugar” (IPPLAN, 2012b, 

p. 84).  

A seguir, apresentam-se trechos das falas dos moradores registrados nos documentos do 

IPPLAN, preservado o anonimato dos participantes:  

 

“Eu não olho lá pra baixo. Quando eu estou passando de carro eu acho aquilo a coisa 

mais linda do mundo. O pôr do sol é a coisa mais linda. Eu não sabia que tinha como 

descer ali, vocês acreditam?” (Não frequentadora > 30 anos – AB).  
“A primeira sensação que eu tenho quando eu vou ao Banhado... É como quando eu 

vou ver uma praia; pra mim faz bem. Eu olho aquilo e realmente eu contemplo aquilo 

ali” (Não frequentadora >30 anos – AB). 
“Eu acho lindo o Banhado. O Banhado é tudo na cidade. Tem até orla – eu acho que 

deveria ter coisas que tem em beira de praia...” (Não frequentadora>30 anos – CD) 

(IPPLAN, 2012b, p. 83).   
 

A escolha dos técnicos dessas três mensagens para representar o Banhado é significativa 

para fundamentar a formulação do Plano Estratégico. Nas três mensagens, os participantes, 

identificados como maiores de 30 anos, não frequentadores do centro, sendo os dois primeiros 

pertencentes à classe A ou B, e o último entre a classe C e D, representaram o Banhado por suas 

metáforas bucólicas e marítimas, como a praia e por do sol, onde a visão estética e 

contemplativa provoca uma espécie de efeito terapêutico.  

A trajetória histórica reforça e sustenta essa representação hegemônica da paisagem do 

Banhado, uma visão idealizada do ambiente natural, oriunda do passado, tal como a concebeu 

o naturalista europeu na segunda metade do século XIX. Uma visão que separa natureza e 

cultura e que deve ser tensionada para, segundo Silveira (2009), revelar os híbridos da 

paisagem.  

Outras fronteiras se revelam na linguagem, como se nota na primeira entrevista: “eu não 

olho lá pra baixo”, “eu não sabia que tinha como descer ali”. A fronteira simbólica e social que 

divide “os de cima” e “os debaixo” é enunciada na representação do Banhado por alguns 

participantes das reuniões do Centro Vivo. Visto “de cima”, o Banhado é iluminado pela luz e 
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agraciado pela visão majestosa do verde. Para o frequentador do centro, visualizar o Banhado 

“de cima” é como estar situado na orla duma praia de frente para o mar, cujas tonalidades da 

planície provocam um efeito tranquilizador.  

Por outro, o que existe dentro da paisagem se apresenta nas mensagens no sentido de 

inferioridade, isto é, “lá pra baixo”. De forma simplificada, “lá pra baixo” representa o lugar 

que não deve ser visto, de modo que “os de cima” não saibam que é possível “descer” para 

encontrar “os debaixo”. A divisão entre “os de cima” e “os debaixo” parece abissal na 

epistemologia dominante e, na verdade, nos ajudam a compreender a representação do Banhado 

como cartão postal, ocultando-o como território de vida. Para Boaventura Souza Santos (2009), 

as linhas abissais continuam a operar o modo de pensar do mundo ocidental, dividindo o mundo 

humano do sub-humano, de tal modo que os princípios de humanidade são postos em ações e 

práticas desumanas. A epistemologia dominante, essencialmente colonialista, se constitui como 

modelo de exclusão radical que permanece atuante na contemporaneidade.  

As mensagens selecionadas pelos técnicos, a partir de trechos de discussões dos 

participantes, que mais se aproximavam duma “visão de futuro” para o Banhado propõem uma 

mistura de usos, tanto contemplação como uso ativo. O uso ativo inclui algumas ideias de 

incentivo ao crescimento do setor terciário na orla do Banhado como comércio, cafés, serviços, 

hotéis etc. Ademais, o sentimento de preservar a paisagem do Banhado, sem nenhuma espécie 

de alteração, parece dividir uma cerca ambiguidade com interesses por sua apropriação 

comercial: “aparece de forma evidente o desejo de ocupar suas “margens”, demonstrando que 

contemplar não basta” (IPPLAN, 2012b, p. 88). 

Uma ocupação não somente ao estilo dos boulevares parisienses, mas evocando o 

sentimento duma baia rasa, tal como Copacabana. Assim os técnicos consideraram: “A 

ocupação que imaginam é, de modo geral análoga à ocupação dada às orlas marítimas” 

(IPPLAN, 2012b, p. 88). Por sua vez, o uso ativo e o uso contemplativo deveriam conviver, 

revelados para o observador externo, que visualiza o Banhado “de cima”:  

 

“No Banhado, certa magia acontece... a aproximação é feita aos poucos.. à medida 

que se avança, aumenta a expectativa.  
Quanto mais as pessoas se aproximam, mais ele se revela, mas nem por isso se revela 

por inteiro... 
Por seus atributos naturais, ele convida à contemplação” (IPPLAN, 2012b, p. 88).        
 

Esta “visão de futuro”, fundamentalmente hegemônica e fundada nas categorias 

analisadas anteriormente, incluindo “a cidade do interior que possui um mar” e “a cidade do 

interior que possui uma praia”, não admite a convivência com os grupos marginalizados, 

incluindo os moradores do Banhado: “É preciso haver uma reapropriação efetiva do Centro 
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como espaço que se reverencia e se usa. É pelo uso que o joseense parece se ver novamente 

“dono do Centro”, pois o uso pressupõe um protagonismo perdido e que se deseja reencontrar” 

(IPPLAN, 2012b, p. 90).  

Em meio à ideia de reconquista do centro por uma nova classe de residentes e usuários, 

a divisão entre “os de cima” e “os debaixo” parece insuperável. As relações de poder na 

contemporaneidade, como apontou Foucault (2002), têm por base relações de força 

estabelecidas por meio da guerra. A guerra ocorre de forma silenciosa, sendo reescrita 

perpetuamente nas relações de força que se manifestam nas desigualdades econômicas, na 

linguagem e no corpo dos indivíduos.     

Com a finalização dos estudos e oficinas, o IPPLAN elaborou o painel do Perímetro de 

Atuação do Centro Vivo, que definiu 24 marcos, isto é, pontos de atuação do Plano Estratégico. 

O marco de atuação era o projeto Corredor Boulevard Banhado que mediante obras de 

infraestrutura, transformariam a Avenida São José em um imenso calçadão, exclusivo para 

pedestres. De acordo com o projeto: “O Banhado, principal cartão postal e identidade da cidade, 

será valorizado com a criação do Boulevard Banhado, que contará com espaços humanizados, 

uma linha do VLT – veículo leve sobre trilhos – e sua utilização será como uma grande orla de 

lazer” (IPPLAN, 2012c, p. 2). A Figura 57 apresenta um dos painéis de ações do Centro Vivo, 

com a divulgação oficial dos projetos Corredor Boulevard Banhado e revitalização do Cine 

Teatro Benedito Alves.  
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Figura 57. Corredor Boulevard Banhado e Revitalização do Cine Benedito Alves. 

 

Fonte: IPPLAN (2012c). 
 

Com o fechamento da Avenida São José para pedestres, havia a intenção de criar um 

novo acesso para veículos, mediante a construção de um túnel na encosta do Banhado – o Túnel 

Banhado (IPPLAN, 2011).  

Surpreendentemente, a iniciativa do IPPLAN e da municipalidade resgatou o histórico 

do Projeto de Lei do vereador Constanzo de Finis de 1914, que nomeou como Boulevard 
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Banhado o projeto de abertura da Avenida São José, outrora fechada. Ademais, atualiza 

categorias de planos anteriores, neste caso “a cidade do interior que possui um VLT”, ao mesmo 

tempo se adéqua ao Programa de Estruturação Urbana financiado pelo BID.  

Ademais, o Plano Estratégico abrangia seis grandes programas voltados para os temas 

levantados nas Oficinas colaborativas e que o complementavam e ofereciam diretrizes 

operativas. Sistema de circulação, oportunidades de negócios, promoção de atividades artísticas 

e culturais, promoção de habitação recebiam denominações específicas (Centro Vivo com 

Mobilidade; Centro Vivo e de Oportunidades; Centro Vivo Vibrante; Centro Vivo para Morar). 

O desenvolvimento humano de moradores em situação de vulnerabilidade social também foi 

objeto de ações, Programa Centro Vivo Humano (IPPLAN, 2012a).  

De modo geral, as Operações Urbanas incluem grandes somas de investimentos iniciais 

do Estado para criar uma valorização que seja atraente ao capital privado. Efetivamente, a 

chamada “âncora” pode ser uma nova avenida, que por sua vez concentra em seu entorno 

grandes edifícios, shopping centers e outros empreendimentos. Os processos de renovação do 

centro da cidade de São Paulo demonstraram que investimentos em equipamentos culturais, em 

sua maioria custeados pelo Estado, servem a uma política de atração de investimentos privados 

(FIX, 2001).   

O Plano Estratégico priorizava a transformação do centro tradicional em espaço propício 

a atividades comerciais, artísticas e culturais, tanto no período diurno como noturno. A 

habitação no centro se restringiu ao uso residencial multifamiliar, e a Lei de Zoneamento de 

2010, em seu artigo n° 268, abriu a possibilidade de modificação do coeficiente de 

aproveitamento nas áreas sujeitas a Operações Urbanas Consorciadas, tal como a Operação 

Urbana Centro Vivo (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2010). Em 2013 a municipalidade, 

assessorada pelo IPPLAN, realizou a uma leitura do centro a partir dos resultados do Centro 

Vivo (IPPLAN, 2013a). Assim sendo, foi delimitado o perímetro de atuação do Plano 

Estratégico Centro Vivo, com quatro zonas delimitadas, visando sistematizar as diretrizes da 

Lei de Zoneamento de 2010:  

ZC-1: Área com pouco uso residencial e pouco verticalizada, onde se concentram os 

edifícios de interesse histórico. Nesta área se pretende aumentar o fluxo de pessoas no período 

noturno (IPPLAN, 2013b).  

ZC-2: Área destinada para o uso residencial multifamiliar marcado pela existência de 

lotes sub-aproveitados.  

CR-BB: Corredor com grande potencial paisagístico em que se pretende aumentar o uso 

do pavimento térreo.  
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CR-JG: Corredor com alto fluxo de passagem em que se pretende incentivar a 

construção de edifícios comerciais com maior aproveitamento do térreo (IPPLAN, 2013b).  

Com a valorização fundiária e urbanística proposta no Centro Vivo, morar no centro 

seria privilégio de poucos abastados, circunscritos na ZC-2. De modo geral, habitar no centro 

está longe de ser uma prioridade do Centro Vivo. Na verdade, a documentação analisada nos 

indica a intencionalidade na transformação da área central, majoritariamente dominada pelo 

comércio popular em um grande centro comercial, capaz de potencializar as atividades 

comerciais, incluindo em seu bojo atividades noturnas, artísticas e culturais. Nesse sentido, a 

ZC-1 foi pensada para concentrar as novas atividades noturnas, obviamente por ser o centro 

histórico, bem como por sua proximidade com o Banhado. Nas áreas dos corredores viários 

tornar-se-iam extensões das atividades comerciais, de acordo com as características de cada 

área – o CR-BB, mais próximo do centro histórico e da paisagem do Banhado – o CR-JG 

induziria a criação de edifícios comerciais numa área com grande fluxo de veículos individuais 

e coletivos.  

 O plano estratégico reforça a lógica da segregação da classe de alta renda num único 

setor, quando propõe 450egiã-lo mais atrativo as classes abastadas, com incentivos às atividades 

comerciais noturnas. No entanto, a classe de alta renda, que possui os acessos facilitados ao 

centro pelo sistema viário consolidado, necessita, indubitavelmente, de uma ideologia que 

justifique o argumento da retomada. Os termos gentrificadores que incluem o prefixo “re”, 

como: revitalizar, resignificar, retornar, e outros, trazem consigo uma matriz higienista, cujo 

postulado da neutralidade científica não permite o diálogo com os cidadãos, principalmente, os 

segmentos marginalizados. A documentação empírica nos indicou quais eram os segmentos 

indesejáveis – as prostitutas, os moradores de rua, os dependentes químicos, os moradores do 

Banhado – de modo que a intenção de revitalizar esconde a honesta intenção de gentrificar, ou 

seja, quando o plano estratégico serve aos interesses de limpeza urbana. Outrora, o parque e a 

via expressa cumpriram teoricamente a mesma função higienizadora. No século XXI o Centro 

Vivo integra estes projetos numa única visão de cidade, voltada para a higienização da área 

central.         

Enquanto o espaço “de cima” era objeto de renovação urbana, no espaço “de baixo” 

promovia-se o uso da violência institucional para remoção das famílias do Banhado. 

Aparentemente, a vitória de um partido de esquerda nas eleições de 2012, parecia favorecer a 

permanência dos moradores no Banhado. Contudo, Carlinhos Almeida (2013-2016), do PT, 

assumiu a prefeitura municipal em meio aos compromissos firmados com o BID pela gestão 

anterior, que a nova gestão devia cumprir.   
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3.4.7 Os Projetos Viários Propostos na Dinâmica da Macrometrópole Paulista: do Parque 

Natural à Via Banhado 

 

Embora o Programa de Estruturação Urbana de São José dos Campos estivesse sendo 

executado pela municipalidade desde 2008, o contrato de empréstimo Nº 2323 OC/BR só foi 

celebrado no dia 18 de agosto de 2011, em evento solene na sede da Representação do BID no 

Brasil, em Brasília com a participação do Representante do BID, Fernando Carrillo-Flórez, e 

do Prefeito Eduardo Cury. De acordo com a primeira parte do contrato, cláusula 3.03, as obras 

e desapropriações do Programa, executadas entre 2008 a 2011, seriam reembolsadas pelo 

Banco, desde que o valor não ultrapassasse a quantia US$ 6 milhões (BANCO..., 2011a; 

BANCO..., 2011b).  

O contrato de empréstimo para financiamento das obras do PEU, firmado entre o BID e 

o Município de São José dos Campos, foi assinado no contexto da crise financeira mundial, 

iniciada nos anos de 2007 e 2008. Em meio às consequências da crise, que levou à falência de 

bancos e empresas, configurando-se como a maior crise do sistema financeiro global desde a 

Quebra da Bolsa de Nova York, em 1929. O sistema financeiro norte-americano rearticulava-

se em torno de uma das máximas do capitalismo, tomando, segundo Harvey (2013), a 

urbanização como uma válvula de escape da acumulação capitalista.  

Ontologicamente, segundo Harvey (2013), as cidades possuem a função de catalisar 

excedentes, independentemente do modo de produção. Enquanto fenômeno de classe 

atemporal, este quadro persiste no capitalismo, mas sobre bases novas, nas quais o eterno 

reinvestimento na produção de mercadorias necessita, indubitavelmente, de uma urbanização 

para absorver os excedentes produzidos. Porém, a expansão da acumulação de capital gera 

novos obstáculos para a absorção de excedentes, o que repercute numa maior intervenção do 

Estado na economia, no meio ambiente e na vida em sociedade.  

Historicamente, a urbanização assumiu a função de válvula para impulsionar a atividade 

capitalista entravada, lado a lado, aos gastos militares. Na crise econômica de 1848, o governo 

autoritário de Luís Bonaparte, instituído por um golpe em 1851, direcionou investimentos em 

infraestrutura na França e no exterior, principalmente na cidade de Paris, transformada por 

Haussmann no maior centro de consumo mundial do século XIX. Na crise de 1929, Robert 

Moses, arquiteto de grande influência nos Estados Unidos, transformou o urbanismo e as 

cidades por meio de grandes investimentos no setor rodoviário e na suburbanização da Região 

Metropolitana de Nova York. A suburbanização de Nova York foi replicada em escala nacional, 

contribuindo para absorver o excedente de capital do pós-guerra. Em 1973, a acumulação da 
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Era de Ouro do capitalismo foi interrompida com a explosão da bolha imobiliária global, 

somada à crise fiscal de Nova York, em 1975. A saída para a crise viria com a ascensão de 

governos conservadores nos EUA e no Reino Unido, considerados precursores do 

neoliberalismo. A partir de então, medidas voltadas para a desregulamentação do mercado e o 

desmantelamento das políticas sociais e direitos trabalhistas tornar-se-iam praxe nos governos 

neoliberais (HARVEY, 2013).  

A Crise Financeira de 2008 precedeu, o boom do mercado imobiliário. Na década de 

1990, a expansão urbana ajudou a estabilizar a economia global que sofria as consequências 

das quebras regionais na Ásia e na América do Sul, mediante empréstimos bilionários, somado 

aos gastos militares nos conflitos do Afeganistão em 2001, e do Iraque em 2003. A explosão 

do mercado imobiliário não se limitou aos Estados Unidos, atingindo todo o globo, mediante a 

integração de mercados financeiros que utilizaram da flexibilidade para financiar projetos de 

renovação urbana, alguns assombrosos produziram cidades novas como Abu Dhabi e Dubai. O 

sucesso do boom imobiliário dependia da criação de organismos financeiros de organização de 

crédito, que se multiplicaram para atender a alta demanda por empréstimos imobiliários. Como 

não havia controles adequados para a avaliação de riscos, o mercado imobiliário perdeu o 

controle, ocasionando uma crise hipotecária do subprime, com a desvalorização dos ativos 

imobiliários em 2008 (idem, ibid). 

Em resposta aos efeitos da crise de 2008, o capital reagiu mediante a imposição de 

medidas de austeridade que diminuíram a oferta de bens públicos em todo o mundo. Ademais, 

a crise foi utilizada para facilitar ainda mais a apropriação de espaços com finalidades privadas 

como precondição para retomada do crescimento, uma vez legitimados pelo Estado (idem, 

ibid).  

No Brasil, o governo Luís Inácio Lula da Silva intensificou os investimentos em 

programas federais de infraestrutura. Lançado em 2007, o PAC – Programa de Aceleração do 

Crescimento, englobava um conjunto de medidas destinadas a desonerar e incentivar 

investimentos privados, aumentar o investimento público e aperfeiçoar a política fiscal, 

promovendo crescimento acelerado com diminuição das desigualdades sociais, de modo que 

no primeiro ano do programa houve uma variação positiva no PIB de 0,73%, superada no ano 

seguinte em 1% (SENRA, 2011). Com efeito foi lançado o Programa Minha Casa Minha Vida 

(PMCMV), mediante Medida Provisória (MP 459) de março de 2009, como uma estratégia 

aberta de enfrentamento à crise dos subprimes que impactou a economia mundial (AMORE, 

2015). 
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No âmbito estadual, o Governo do Estado de São Paulo propôs um conjunto de 

iniciativas nos vetores territoriais da Macrometrópole Paulista (MMP), com a finalidade de 

promover o desenvolvimento das relações funcionais do território. Ora, a Macrometrópole 

Paulista é formada por 172 municípios e reúne as Regiões Metropolitanas de São Paulo, 

Campinas, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Litoral Norte e parte da Região de Sorocaba, as 

aglomerações urbanas de Jundiaí e Piracicaba e a microrregião Bragantina. Em 2010, 

concentrava 73,3% da população estadual com um PIB de 82,7% do Estado de São Paulo e 

27,7% do PIB brasileiro e 50% da área urbanizada do Estado de São Paulo (TAVARES, 2016).   

Segundo Tavares (2016), as iniciativas do Governo Estadual para orientar o 

desenvolvimento da MMP foram organizadas no PAM – Plano de Ação da Macrometrópole. 

As diretrizes gerais do PAM definiram parâmetros de uma carteira de projetos focalizados nos 

vetores territoriais, que são as seis regiões delimitadas pela influência dos eixos rodoviários do 

Estado. Com investimentos estimados em R$ 415 bilhões para serem aplicados entre 2013 a 

2040, a maior parte se concentra no Vetor de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São 

Paulo (65%) direcionados em obras de infraestrutura, sobretudo rodoviária e ferroviária.  

No Vetor de Desenvolvimento do Vale do Paraíba, que abrange a ligação São Paulo/São 

José dos Campos/Taubaté, estão previstos investimentos em sistemas de transporte sobre 

trilhos; integração de sistemas intermodais; sistema viário; sistema de ciência e tecnologia 

(C&T) e turismo ecológico (idem, ibid). Nesse sentido, o financiamento do PEU se enquadra 

neste contexto de crise financeira global, cujas obras infraestruturais configuram uma estratégia 

de absorção de capital, mediante urbanização, na escala regional. No plano estadual, o PEU ao 

executar um conjunto de propostas ambientais, bem como obras no sistema de circulação, 

mediante vias expressas e o VLT, estava sintonizado aos investimentos do PAM para a Região 

do Vale do Paraíba.  

O valor global da Operação era de US$ 178.026.200,00 composto de uma Contrapartida 

do Município de US$ 92.353.800,00 (51,9%) e do Financiamento do BID de US$ 

85.672.400,00 (48,1%) (BANCO..., 2011a). A maior parte dos recursos estava concentrada no 

Componente 2: Mobilidade Urbana (64,0%), seguida do Componente 1: Melhorias Urbanas e 

Ambientais (23,3%) e do Componente 3: Fortalecimento Institucional (9,5%), finalizando com 

administração do programa (2,2%) e imprevistos (1,0%) (BANCO..., 2011c). 

Historicamente, segundo Santana (2012), os projetos do BID para a América Latina e 

Caribe têm sido direcionados majoritariamente para o setor econômico e de infraestrutura. No 

período de 1960 a 2011, dentre 16.297 projetos aprovados pelo BID, os projetos econômicos e 

de infraestrutura concentraram a maior parte dos investimentos, ou seja, 49,63%. Embora o 
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objetivo central do Banco seja a diminuição da pobreza urbana e o crescimento sustentável, a 

autora considera que os projetos macroeconômicos têm sido priorizados, o que agrava as 

questões sociais, pois implica em políticas sociais mínimas.   

Em São José dos Campos, mais da metade dos recursos do PEU foram direcionados 

para mobilidade urbana, fato que demonstra uma prioridade de investimentos no sistema de 

circulação. Outro fator preponderante é o descompasso entre o Financiamento e a 

Contrapartida. Segundo Arantes (2006), quando a Contrapartida do Município é igual ou 

próxima ao Financiamento, os gestores municipais têm a possibilidade de dobrar os recursos 

do Programa. No caso do PEU, o governo municipal parece ter feito uso deste mecanismo. 

Como aponta a entrevista C, embora um valor de contrapartida municipal maior que o valor 

financiado aparente irracionalidade do ponto de vista da gestão municipal, o valor já havia sido 

empenhado, por meio de um artifício de inclusão no Programa de obras de gestões passadas 

como a Avenida Fundo do Vale, iniciada na gestão Sobral na década de 1970 (Informação 

verbal). Aparentemente, este relato indica uma quebra da cláusula 3.03 do contrato de 

empréstimo, embora não seja possível afirmar por falta de documentos complementares. 

De fato, o contexto da crise era favorável à injeção de investimentos em infraestrutura, 

de modo que, com a assinatura do contrato de empréstimo com o BID em 2011, a 

municipalidade obteve o respaldo necessário para materializar a “visão de cidade”. Deste modo, 

“a cidade que possui o anel viário” abriu a possibilidade de “expansão do anel viário” através 

da elaboração do chamado ‘Plano Macroviário de São José dos Campos’ de 2012. Apesar da 

denominação, tratava-se de uma carta de intenções de apenas três páginas (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 2012b). Contudo sua importância não deve ser subestimada, pois na hierarquia 

projetos, o Plano Macroviário estava abaixo do Plano Diretor, portanto, era o segundo plano 

mais importante do município (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2013).  

O documento delineava um conjunto de ações, projetos e estudos elaborados pela 

municipalidade visando adequar a estrutura viária às demandas atuais e futuras, bem como 

orientar a gestão pública quanto à mobilidade urbana. O Plano Macroviário aponta a 

importância do anel viário que o antecedeu, cujo projeto interliga todas as regiões da cidade. 

Após sua conclusão no ano 2000, a população da cidade aumentou para 643 mil habitantes, a 

quantidade de automóveis passou de 185 mil para 365 mil (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2012).  

Com base na documentação empírica, apresentamos uma linha do tempo (Quadro 31), 

com as etapas do anel viário e prognósticos futuros, acompanhados de informações do Plano 

Macroviário de São José dos Campos que por meio de um conjunto de vias, oriundas de 

diferentes fontes de financiamento, viriam materializar a proposta de expansão do anel viário.
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Quadro 31. Linha do Tempo. Projeto Geométrico do Anel Viário e Plano Macroviário de São José dos Campos. 

PROJETO GEOMÉTRICO DO ANEL VIÁRIO 
Períodos 1ª Etapa  

1976-1978 

2ª Etapa 

1979-1985 

3ª Etapa  

1991-1996 

4ª Etapa 

1997-1998 

5ª Etapa 

1998-1999 

Etapas Futuras 

Obras 

executadas 

Construção da Av. 

Teotônio Vilela 

 

Construção da Avenida 

Jorge Zarur 

 

Construção do Viaduto do 

Vidoca 

 

Ligação da Av. Florestan 

Fernandes à Av. Teotônio 

Vilela 

 

Construção das 

Marginais do Vidoca 

entre a Av. São João 

e Av. Lineu de 

Moura 

 

Construção da Marginal do Banhado ligando a Av. Sebastião 

Gualberto à Marginal do Vidoca 

Construção dos 

viadutos da Av. Heitor 

Villa Lobos e Av. Engº 

Francisco José Longo 

Construção do Viaduto da 

Kanebo 

Construção das alças do 

Viaduto da Kanebo 

 

Construção das alças 

restantes do Viaduto 

Kanebo 

 Construção da Ligação SP-50 a SP-99 

  Construção da Av. 

Florestan Fernandes, entre 

o Viaduto da Kanebo e o 

Viaduto da Av. Engº 

Francisco José Longo 

   

PLANO MACROVIÁRIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (2012) 

PEU-BID Vias projetadas Obras realizadas Programa de Corredores 

Viários (Prefeitura) 
 

 

Vias projetadas Parcerias com o 

Governo Estadual 

Vias projetadas Obras realizadas 

Via Cambuí, 

interligação 

leste/sudeste 

 

Via Norte, interligação 

norte/centro 

Extensão da Via Oeste, 

Interligação da Via Oeste 

com a Via Dutra 

 

Via Aeroporto/Tamoios, ligação 

da Rodovia dos Tamoios à 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 

próximo ao aeroporto 

 

Implantação da passarela da 

Unifesp 

Via Banhado, 

interligação oeste/norte 

Via Oeste, interligação 

Jardim Colinas e Jardim 

das Indústrias 

Via Parque 

Ligação da SP-50 a partir 

da Via Ressaca 

 

Ligação Via Norte/Estrada do 

Jaguari, interligação da Via Norte 

à Estrada do Jaguari 

 

Duplicação do Viaduto Talim 

Via Leste, interligação 

leste/sudeste 

Viaduto Santa Inês, 

Interligação dos bairros da 

região leste ao Distrito de 

Eugênio de Melo, com 

saída na Via Dutra 

Viário Parque 

Tecnológico, 

Sistema viário interno do 

Parque Tecnológico, com 

ligação à Rodovia 

Carvalho Pinto e a Via 

Dutra 

 

 Ampliação das faixas de 

rolamento da Avenida Jorge 

Zarur, no trecho da Via 

Dutra até a ligação com a 

Avenida Mário Covas 

Via Ressaca, 

interligação oeste sul 
 Via Noroeste, 

Ligação da Via Banhado 

às estradas do Jaguari e 

do Jaguariúna, com 

travessia pelo Rio Paraíba 

do Sul 

 Construção de acesso à 

Avenida Mário Covas, 

sentido litoral 

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1999; 2012b). Elaborado pelo autor.
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3.4.8 CONFLITOS SIMBÓLICOS NO CAMPO AMBIENTAL. A mídia – aparelho da hegemonia 

 

O último ano de Eduardo Cury à frente do poder executivo repercutiu negativamente na 

imagem de sua gestão, devido ao marcante episódio de violência institucional com a remoção 

forçada das 1.600 famílias remanescentes de uma ocupação do Movimento de Trabalhadores 

Sem-Teto do Pinheirinho em janeiro de 2012. A arbitrariedade da decisão judicial que autorizou 

a reintegração de posse e a violência das ações impetradas pela polícia militar foram 

denunciadas pelos movimentos sociais na ONU e na OEA, contribuindo para dar visibilidade 

internacional ao episódio (TERRA..., 2012). 

Em 2012 a hegemonia do PSDB no comando da cidade foi quebrada com a vitória de 

Carlinhos Almeida do PT nas eleições municipais. O novo prefeito levava consigo diversos 

compromissos de campanha, inclusive a inserção dos moradores do Jardim Nova Esperança no 

trabalho de manutenção do Parque do Banhado, na vigilância de estações ecológicas e monitoria 

em ecoturismo e pesquisas científicas (ROSA, 2012). 

Ora, desde a gestão Eduardo Cury, a mídia vinha exercendo seu papel de árbitro no 

campo de disputas simbólicas entre classes e agentes. Ao traduzir conceitos e ideias em imagens 

e matérias, a mídia promove a violência simbólica através da produção jornalística. Como 

exemplo, a mídia local fez uso da palavra: “ofensiva” em reiteradas situações, numa alusão a 

operações militares, o que mostra uma disposição para o confronto (VIA VALE, 2012a). O site 

Portal Via Vale vinculado ao Jornal O Vale também fazia uso do termo, como na matéria do 

dia 13 de junho de 2012, com o título: “Cury inicia ofensiva para tirar 312 famílias da vila no 

Banhado” (VIA VALE, 2012b). 

A mídia de modo geral e o Jornal O Vale, de forma específica, apresentam uma certa 

visão sobre a situação das famílias do Jardim Nova Esperança, afirmando reiteradamente a 

necessidade de sua remoção compulsória para que o município não perca a verba de 

compensação ambiental da Petrobrás, o que inviabilizaria a criação do Parque do Banhado 

(TEODORA, 2012a; ROSA, 2012). Da mesma forma, o site Via Vale discute a remoção dos 

moradores do Banhado como imposição para o recebimento da verba:  

 

O banhado. PARQUE AMEAÇADO: São R$ 10,2 milhões destinados à criação da 

Unidade de Conservação Augusto Ruschi (R$ 1,1 milhão) e outros (R$ 9,1 milhões) 

para criação do Parque Natural do Banhado. Os recursos são contrapartidas 

ambientais das obras de modernização da Revap [...] CONTRAPARTIDA: Para não 

perder a verba, a prefeitura tem que elaborar plano de remoção das famílias e criação 

do parque. Caso contrário, o dinheiro pode ser destinado à regularização fundiária da 

Serra do Mar (VIA VALE, 2012a).  
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Os jornalistas no geral, reproduziram as propostas municipais de planejamento urbano, 

incluindo a remoção das famílias do Banhado, como um fato consumado. No artigo de um 

articulista, a violência das remoções foi naturalizada, o jornalista excluiu as pessoas para em 

seu lugar, no título da reportagem, coisificar e 457egião457-las no termo favela: “São José tem 

até o fim de 2013 para tirar favela” (ROSA, 2012).  

Embora os jornalistas, segundo Bourdieu (2005), justifiquem suas tomadas de posição 

por meio de simplificações demagógicas, com certa dose de moralismo, passando ao público 

uma imagem de sinceridade e desinteresse, não fazem mais do que projetar suas próprias 

inclinações, sua visão de mundo, uma vez que seus interesses estão associados a suas posições 

no campo político.  

Nas reportagens analisadas, os jornalistas do Jornal O Vale se posicionam no campo 

político a favor da remoção da Comunidade do Banhado e da apropriação da área por interesses 

privados. No discurso midiático, os moradores são culpabilizados por sua situação de 

vulnerabilidade social, uma vez coisificados na imagem da “favela”, numa prática que reduz e 

oculta a diversidade do bairro. Promovem a violência simbólica escolhendo termos que 

associam as pessoas a empecilhos às políticas públicas como “entrave”, “impasse” e 

“problema”:  

Entrave. Para utilizar a verba, a prefeitura deveria remover as cerca de 200 famílias 

da favela do Banhado, conhecida como comunidade Nova Esperança [...] Impasse 

envolvendo parque já se arrasta há sete anos” (O VALE…, 2013). Mais adiante, 

noutra reportagem: “Verba de R$ 9 milhões do parque do Banhado pode ir para outra 

cidade” [...] “as moradias são o principal problema, pois a área precisa ser desocupada 

até dezembro e até agora só 94 das 400 famílias cadastradas foram retiradas (G1, 

2013a). 
 

Para mascarar seu posicionamento no campo político, os jornalistas utilizam como 

artifício o conflito para se desviar do debate, a polêmica em lugar da dialética, priorizando o 

enfrentamento entre pessoas em detrimento do confronto de argumentos. A mídia reduz o 

mundo político a uma visão simplista, tal como uma arena entregue às manobras das tomadas 

de posição dos jornalistas, quando na verdade buscam impor sua visão de mundo através de sua 

produção simbólica (BOURDIEU, 1998).  

O cenário político local contemporâneo possui uma diversidade de instituições da 

sociedade civil que completam no sentido gramsciniano a dominação estatal. A direção 

político-ideológica de hegemonia ocorre através instituições da sociedade civil, uma vez 

pulverizadas em associações, veículos de imprensa, partidos políticos, conselhos e câmaras 

técnicas, são os aparelhos privados da hegemonia que contribuem para assegurar o consenso 

dos dominados (COUTINHO, 1980). 
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De fato, a Lei Municipal n° 8756/2012 que criou o Parque Natural Municipal do 

Banhado inviabilizava os compromissos de campanha da gestão Carlinhos Almeida para com 

as famílias do Banhado, pois a categoria parque natural implica na remoção de famílias. De 

acordo com a Lei Federal n° 9.985 de 18 de julho de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza – SNUC no Art. 11, inciso 1º, esclarece: “O Parque 

Nacional é de posse e domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites 

serão desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei” (BRASIL, 2000). No entanto, a 

Comunidade do Banhado também está situada no perímetro da APA Estadual, fato que se 

configura numa situação complexa diante de uma sobreposição de leis, uma vez que a categoria 

APA não inviabiliza diretamente a ocupação dos moradores do Banhado. De acordo com a Lei: 

“A Área de Proteção Ambiental é constituída por terras públicas ou privadas (art. 1)”, “A Área 

de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana 

(art. 15)” (BRASIL, 2000).  

Diante deste imbróglio jurídico, a decisão favorável dos poderes públicos para com a 

remoção das famílias do Banhado constitui um fato de natureza política em detrimento das 

condições jurídicas, pois corresponde na tomada de posição dos agentes no campo político. 

Além do mais, a arbitrariedade na aplicação da lei constitui elemento estrutural da sociedade 

brasileira, como investigou Faoro (2001) acerca da influência das relações patrimoniais na 

burocracia e no direito. De fato, relações contratuais ainda incomodam e são ultrapassadas pelos 

laços afetivos, nas quais, domina a falta de intermediação entre o funcionário e o chefe. Como 

resultado, a imiscuição entre o público e o privado se reproduz na burocracia na forma de 

confusão entre o que é legal e o que é ilegal. Para Maricato (2000), no Brasil, a lógica dos 

poderes legislativo e executivo ainda funciona com base nas relações de favor, sustentada no 

jargão popular, que parece consenso, de leis que pegam e leias que não pegam. 

Com a nova gestão, o conflito com grupos e agentes políticos de oposição estava 

instaurado diante da tradição progressista do PT. Como efeito, o governo Carlinhos Almeida 

propôs modificar o status da área do Banhado para uma categoria menos restritiva à ocupação 

humana – o Monumento Natural (ALVES, 2015).  

De acordo com a Lei N° 9.985 de 2000, art. 12, inciso 1°: “O Monumento Natural pode 

ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da 

unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários” (BRASIL, 

2000). Mais adiante, no art. 7°: “O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é 

compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos 

naturais” (idem, ibid).  
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Na gestão Carlinhos Almeida, a secretária de meio ambiente, afirmou ao Jornal O Vale: 

“O Banhado vai continuar sendo unidade de conservação, mas não no modelo atual, que se 

mostrou inviável” (PEREIRA, 2013). O Jornal O Vale, seguindo sua linha liberal, se posicionou 

de forma contrária a mudança de categoria parque natural para monumento natural. Para 

legitimar sua posição, o jornal entrevistou ambientalistas posicionados no campo político da 

oposição, como Lincoln Delgado, presidente do COMAM, e André Miragaia, ex-secretário de 

Meio Ambiente da gestão Eduardo Cury, ambos reiteraram o discurso de remoção compulsória 

para liberação da verba de compensação da Petrobrás.   

Segundo Lincoln Delgado: “A questão é que, se São José perder esse recurso, 

dificilmente conseguirá espaço para reivindicar novas verbas para seus parques naturais” 

(PEREIRA, 2013). Para André Miragaia: “Esse recurso tem que ficar na cidade, porque é a 

população de São José que sofre o impacto da refinaria da Petrobrás. Não tem sentido aplicar o 

dinheiro em outro lugar” (PEREIRA, 2013). Noutra entrevista, desta vez concedida ao Portal 

de Notícias G1, da Rede Globo de Televisão, Miragaia faz alusão à insegurança para 

criminalizar a comunidade, bem como baseou seus argumentos na noção de uma suposta 

reconquista do Banhado pelos joseenses:  

 

É uma área perigosa para as pessoas poderem frequentar, então a ideia era devolver o parque 

para a população de São José, devolver o Banhado para a população de São José. Fazer 

áreas de visitação, fazer áreas de caminhada, fazer áreas para a soltura de pequenos animais 

silvestres, fazer uma revegetação. E com isso, contribuir imensamente para a melhoria do 

clima e para a qualidade do ar do município (G1, 2013b).  

Os conflitos chegaram à Câmara Municipal, onde vereadores da oposição cobraram do 

prefeito Carlinhos Almeida a criação do parque natural. O vereador Shakespeare Carvalho, do 

Partido Republicano Brasileiro (PRB), declarou no plenário: “Defendo aplicação da verba no 

Banhado conforme foi acordado”. Na bancada governista, Carlinhos Tiaca do PT, e Walter 

Hayashi do Partido Socialista Brasileiro (PSB) defenderam o uso da verba da Petrobrás noutras 

localidades (O VALE, 2013). 

Não demorou muito e a administração Carlinhos Almeida recuou com a proposta do 

Monumento Natural, retomando a proposta da gestão anterior de remoção da Comunidade do 

Banhado. Para atingir este fim, em dezembro de 2013 o prefeito conseguiu adiar o uso da verba 

da petrolífera concedido pela CCA/COSEMA (INSTITUTI ECO-SOLIDÁRIO, 2014). 

No primeiro ano de governo a posição da gestão Carlinhos Almeida para com os 

moradores do Banhado foi ambígua e indefinida. Embora tivesse arriscado flexibilizar a 

ocupação humana na área do Banhado, visando favorecer a comunidade habitante da paisagem, 
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a gestão entrou com solicitação de licenciamento ambiental para construção da Via Banhado, 

ainda em 2013, fato que demonstra continuidade da agenda política neoliberal.  

A solicitação de licenciamento ambiental da Via Banhado atendeu ao Termo de 

Referência emitido pela CETESB através do Parecer Técnico n° 291/12/IE de 29 de julho de 

2013. O EIA-RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental, foram 

elaborados pelo Consórcio Planservi/Cobrape. A Cobrape – Companhia Brasileira de Projetos 

e Empreendimentos é uma empresa de engenharia consultiva e a Planservi é uma empresa de 

estudos de engenharia civil, especializada em infraestruturas de transportes, ambas com sede 

na cidade de São Paulo. O consórcio foi contratado através da Secretaria de Transportes, através 

do secretário e vereador Wagner Balieiro, do PT (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2013). 

A provocativa expressão “hegemonia às avessas” (OLIVEIRA, 2010, p. 27) cunhada 

por Francisco de Oliveira para se referir ao Governo Lula, sintetiza os significados de um 

governo progressista que conduziu uma agenda política neoliberal. Hegemonia às avessas 

ocorre quando a força da direção política desaparece, e o consentimento se transforma em seu 

avesso. Em linhas gerais, representa uma situação anômala de domínio e direção, onde os 

dominados não mais consentem com sua própria exploração, mas dominantes, isto é, os 

capitalistas e o capital, que consentem em ser conduzidos pelos dominados, com a condição de 

que a direção política e moral não questione a ordem capitalista. 

Para caracterizar as relações de hegemonia na contemporaneidade, Coutinho (2010) 

trabalha o conceito de hegemonia da pequena política, uma vez definida por Gramsci no âmbito 

das questões cotidianas que se apresentam no interior de uma estrutura política. A grande 

política, por outro lado, se insere no âmbito estatal, situada nas estruturas econômicas e sociais. 

Em determinadas situações históricas um grupo pode buscar excluir a grande política para 

reduzir tudo à pequena política. Com o neoliberalismo a exclusão da grande política se 

apresenta como forma hegemônica, que se manifesta no consenso passivo, em contraposição 

ao consenso ativo, isto é, a auto-organização da sociedade civil. A hegemonia da pequena 

política implica na aceitação resignada da situação existente, onde os grupos dominantes não 

precisam mais recorrer à coerção para garantir sua direção e domínio, elas o conseguem 

mediante o consenso passivo dos dominados.  

Para governar, a gestão Carlinhos Almeida necessitava do consenso dos grupos 

dirigentes, relacionado à continuidade da visão hegemônica de cidade. Por sua vez, os grupos 

de oposição buscaram reduzir os compromissos de campanha da gestão Carlinhos Almeida para 

com as camadas sociais no âmbito da pequena política, sendo bem sucedidos na aquisição do 
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consenso passivo do governo municipal, que passou a conduzir as propostas de planejamento 

urbano do grupo dirigente. 

 

3.4.9 UM GOVERNO DE ESQUERDA CONDUZ OS PROJETOS VIÁRIOS HEGEMÔNICOS: a Via 

Banhado e a expansão do anel viário 

 

Neste contexto se inseriu a Via Banhado, cuja obra estava orçada em R$ 170 milhões 

de reais. A princípio o EIA da Via Banhado definiu as áreas de influência do projeto. A Área 

de Influência Direta (AID) foi constituída a partir da sobreposição dos meios físicos, biótico e 

socioeconômico. O meio biótico e físico compreendeu toda a Concha do Banhado, sendo esta 

delimitação realizada a partir do talude proposto para construção da via expressa, até a margem 

direita do Rio Paraíba do Sul (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2013). No entanto, as áreas com 

influência subdimensionais apresentam lacunas em sua descrição em relação aos componentes 

socioambientais, sendo prejudicial às análises de avaliação de impactos ambientais e medidas 

de mitigação de riscos46 (UNIVERSIDADE…, 2018).  

A Área de Influência Direta (AID) compreende todo o Município de São José dos 

Campos. Os impactos relativos ao meio biofísico atingem a planície aluvial do Rio Paraíba. 

Contudo, a presença da rodovia e da movimentação de veículos e pessoas piora a qualidade do 

ar e extrapola os limites de influência desenhados pelo regime hídrico do Rio Paraíba do Sul 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2013).  

A Área Diretamente Afetada (ADA) foi definida neste caso como a área abrangida pelo 

limite da faixa non aedificandi da via, ou seja, corresponde a uma área reservada dentro de 

terrenos de propriedade pública e privada, na qual fica excluído o direito de construir, por razões 

de interesse urbanístico. A ADA deve conter uma faixa de 19 metros para cada lado da via, 

contados a partir de seus offsets, e as áreas de apoio, compreendendo no seu total uma área de 

430.349 m² (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2013; UNIVERSIDADE…, 2018). (Figura 58). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 A referência acima se trata de um estudo de avaliação do EIA-RIMA da Via Banhado, denominado: Avaliação 

do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) Aplicado ao Planejamento e Execução da Via Banhado, supervisionado 

pelo Prof.° Msc. Edvaldo Gonçalves de Amorim, e realizado por alunos do curso de Engenharia Ambiental, da 

Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP…, 2018).  
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Figura 58. Área Diretamente Afetada (ADA) da Via Banhado 

 

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (2013).  
 

 

Para interligar a região oeste à região norte, a Planservi/Cobrape apresentou três 

traçados alternativos. O primeiro traçado denominado L1 prevê a ligação da Via Norte a partir 

de uma via que contorna o perímetro do parque natural, segue em linha reta até sua ligação com 

a Avenida Eduardo Cury. Essa alternativa se configurou como o trajeto mais curto entre os dois 

pontos que a Via Banhado visa interligar (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2013; 

UNIVERSIDADE…, 2018).  

O segundo traçado L2 faz uso da área aproveitada pela E.F.C.B, contornando o PNMB, 

paralelamente a Avenida São José e sobreposta à Travessa dos Anões. O traçado L2 

corresponde à área sugerida no Plano Diretor de 2006 e no Plano Macroviário (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 2013).  

O terceiro traçado, L3, contornaria a APA do Banhado, próximo às margens do Rio 

Paraíba do Sul, seguindo ao sul margeando o Conjunto Residencial Esplanada do Sol, até sua 

ligação com a Av. Eduardo Cury (462egi, ibid). Na figura 59 o Mapa das Alternativas 

Locacionais da Via Banhado. 
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Figura 59. Alternativas Locacionais da Via Banhado 

 
Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (2013).  

 

 

De acordo com o EIA Via Banhado o traçado L1 (laranja) foi considerado a alternativa 

com menor grau de interferência nos assentamentos humanos. Contudo, o traçado L2 (azul) é 

ocupada irregularmente, apontou Consórcio responsável, de modo que a implantação da Via  

Banhado, a partir da alternativa L2, poderia estimular o reassentamento das famílias do Jardim 

Nova Esperança, contribuindo assim, para a regularização da área. Outrossim, o Consórcio 

apresentou uma série de motivos visando comprovar a maior viabilidade do traçado L2, devido 

à localização dos demais traçados, quase que totalmente inseridos em zonas de alta restrição de 

ocupação urbana e passando por áreas pouco propícias à implantação da via. Mais uma vez o 

Consórcio ressaltou que o traçado L2 corresponde ao traçado sugerido no Plano Diretor de 

2006, executado pelo PEU (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2013; UNIVAP…, 2018).  

Ora, regularização não é sinônimo de remoção, tal como apontou o EIA da Via Banhado. 

No contexto do EIA da Via Banhado, o Núcleo de Habitação e Urbanismo da Defensoria 

Pública Estadual elaborou um documento intitulado Parecer Técnico Socioeconômico da 

Comunidade Jardim Nova Esperança (Banhado), organizado pela socióloga Marilene Alberini, 

que teve o objetivo de desvelar dimensões não exploradas no EIA-RIMA. Na primeira etapa do 
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trabalho, os agentes da defensoria fizeram visitas de campo e entrevistas. Numa segunda etapa, 

foram aplicados questionários para coleta e análise de dados. A análise dos resultados 

identificou a presença de dois núcleos habitacionais no Banhado, o núcleo I, área de maior 

aglomeração de moradias, e o núcleo II com perfil predominantemente rural (ALBERINI, 

2015). 

Como apontou o Alberini (2015): núcleo I, área com maior adensamento populacional 

proveniente das famílias que ocuparam as áreas nas décadas de 1960, 1970 e 1980, incentivadas 

pelas perspectivas de trabalho na indústria. As casas do núcleo I são de alvenaria e materiais 

rústicos de tradição rural e são observados pomares, arbustos e pequenas hortas de fundo de 

quintal, além da criação de animais domésticos. O núcleo II, proveniente dos descendentes das 

primeiras famílias que ocuparam a área na década de 1930, se caracteriza por chácaras 

construídas de alvenaria e materiais rústicos de tradição rural. Ocupa extensões de terra 

consideráveis, as chácaras produzem diversas culturas, como hortaliças, mandioca e bananas. 

Contudo, o fator histórico e cultural da ocupação da Comunidade do Banhado não foi 

considerado pelo Consórcio Planservi/Cobrape. Quanto à interferência nos cursos d’água, o 

traçado L1 se insere completamente na área do parque natural e na APA do Banhado. Por sua 

vez, o traçado L2 se insere em porções periféricas da APA do Banhado, interferindo de maneira 

mais tênue nos perímetros protegidos. Já o traçado L3 conta com trechos mais próximos da 

várzea como na sua calha, interferindo em área de APP, nas APA’s do Banhado e no Parque 

Natural (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2013). 

Mais uma vez, a Planservi/Cobrape considerou o traçado L2 mais recomendável devido 

a sua distância da calha do Rio Paraíba, bem como da várzea do Rio Paraíba do Sul. O 

Consórcio reiterou mais uma vez a argumentação sobre a necessidade de se regularizar a 

situação das famílias do Banhado, devido à posição ocupada pelo bairro nas áreas protegidas 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2013; UNIVERSIDADE…, 2018).  

Complementando, o Consórcio considerou o traçado L2 mais viável devido a sua 

proximidade com o centro, bem como ao seu alinhamento ao traçado do antigo ramal 

ferroviário, que apresentava condições geotécnicas mais adequadas aos padrões construtivos, 

devido ao aterro consolidado com a construção da ferrovia. Para os traçados L2 e L3, o estudo 

de alternativas contemplou a edificação da via em nível. A alternativa tecnológica, uma via 

suspensa, foi estudada apenas para o traçado L1, enquanto outras duas alternativas tecnológicas 

de via suspensa para os traçados L2 e L3 foram descartadas (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2013; 

UNIVERSIDADE…, 2018). 
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A partir do estudo das alternativas possíveis, o Consórcio Planservi/Cobrape sintetizou 

cinco alternativas principais. Primeiro, a Alternativa de não construção da Via Banhado, 

alternativa desconsiderada pela proposta, pois a não implantação acarretaria sérios problemas 

ao sistema de circulação, com maior ocorrência de congestionamentos na Via Dutra e no centro 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2013).  

Para o Consórcio, a Alternativa de não implantar a Via Banhado levaria ao maior uso 

de automóveis diante da indisponibilidade de diversificação de modais, previstos para a Via 

Banhado, como ciclovias e transporte coletivo. Para o Consórcio, a diversificação de meio de 

transporte gera impactos positivo, como a redução da poluição atmosférica por veículos 

automotivos e a diminuição do tempo de viagem (idem, ibid). As alternativas discutidas no 

plano estão resumidas na Quadro 32. 

 

Quadro 32. Vias alternativas propostas para a Via Banhado 

Alternativa Desenho Análise econômica e ambiental 

Alternativa 

A 

Via em nível 

contornando o Parque 

do Banhado 

Menor extensão e interferência sobre os assentamentos 

humanos. O isolamento do traçado inviabilizaria a 

implantação de ciclovias e sua integração à malha urbana. 

Proposto no eixo central da APA do Banhado, a construção 

da via causaria impactos negativos ao meio ambiente. 

Alternativa 

B 

Via parcialmente 

suspensa contornando o 

Parque do Banhado 

Extensão de 2 Km² pelo interior do Banhado suspensa sobre 

pilares de 50m de altura. Reduz os impactos ambientais sobre 

a UC. Custo extremamente elevado. Impacto negativo na 

paisagem, altera o imaginário social do cartão-postal. Pilares 

provocariam impactos ambientais permanentes. 

Alternativa 

C 

Via em nível paralela à 

Avenida São José 

Integra as estratégias de prolongamento da Via Norte e 

implantação do Sistema Colinas-Limoeiro. Cria uma barreira 

ao crescimento urbano sobre as áreas protegidas do Banhado. 

Reforça o imaginário social da paisagem do Banhado. 

Alternativa 

D 

Via em nível, próxima 

ao Residencial 

Esplanada do Sol 

Proximidade ao conjunto residencial pode gerar impactos 

negativos no tráfego da região e sua, desvalorização 

Proximidade das margens do Rio Paraíba impacta 

negativamente o meio ambiente. Influencia negativamente 

sobre a dinâmica hídrica do Rio Paraíba do Sul, prejudicando 

áreas de cultivo de arroz, baseada em técnicas de alagamento 

de grandes áreas de terra 

Fonte: São José dos Campos (2013). Elaboração do autor. 

 

Pelos motivos expostos acima, o Consórcio Planservi/Cobrape chegou à conclusão:  

 

A partir da análise de uma série de informações georeferenciadas e de sua relação com 

diretrizes de uso e ocupação do solo chegou-se à conclusão de que a alternativa mais 

viável do ponto de vista tanto técnico quanto ambiental foi a denominada Alternativa 

C, que permite aliar o aumento da mobilidade urbana dos cidadãos joseenses ao 

cumprimento de determinações legais de ocupação urbana e à manutenção da 

paisagem do Banhado, patrimônio que, além de dotado de importância histórica e 
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cultural para o município de São José dos Campos, encontra-se legalmente protegido 

sob diversos regimes (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2013, p. 61). 
 

Alguns apontamentos devem ser efetuados quanto ao estudo de alternativas do EIA da 

Via Banhado. Por motivos diversificados, o EIA da Via Banhado aponta uma maior viabilidade 

do traçado L2, correspondente à área ocupada pelas famílias do Banhado. Do ponto de vista 

técnico-construtivo, o traçado L2 aproveitaria a estrutura do aterro construído pela Central do 

Brasil no início do século XX. Evidentemente, as condições geotécnicas da área atrelada à 

malha ferroviária eram relativamente seguras, se comparadas às dos traçados L1 e L3, ambos 

situados em área de várzea. Segundo Ab’Saber (1991), o Banhado de São José dos Campos 

possui diversos tipos de solo, com predominância de argilas, areias e turfas.  

Entretanto, o traçado L2 proposto junto ao semicírculo da Concha do Banhado atinge a 

área de maior valor de patrimônio ambiental e paisagístico. Como apontou Ab’Saber (1991), o 

bordo do platô de São José dos Campos teve origem recente, em termos geológicos, entre 2,6 

milhões a 10 mil anos a.C. Após uma fase de escavação geológica, as erosões eliminaram os 

antigos depósitos aluviais, culminando na criação de uma espécie de páleo-meandro alongado, 

onde rasos meandros começaram a ocorrer com maior frequência até formarem uma espécie de 

cinturão meândrico que se afastou para o setor centro-norte da planície, contribuindo para a 

formação de solos turfosos escuros, em São José dos Campos, e areias basais, em Jacareí.  

Deste modo, o argumento da viabilidade do traçado L2 não coaduna com a preservação 

de sua encosta, fato que representa uma perigosa possibilidade de alteração permanente da 

Unidade de Conservação, destruindo sua notável configuração geomorfológica. 

De forma complementar, a produção de arroz na várzea do Rio Paraíba foi considerada 

como elemento que poderia ser prejudicado com a construção do traçado L3. Contudo, a 

afirmação parece equivocada diante das mudanças sofridas na paisagem regional nos últimos 

60 anos, inaugurada com a construção dos reservatórios de Santa Branca e Jaguari, que 

praticamente extinguiu a sazonalidade do regime de cheias, contribuindo para o ressecamento 

da planície (FANTIN, 2005).  

O EIA da Via Banhado também considerou que a não implantação da via expressa 

induziria o aumento do uso de automóveis com sobrecarga das vias existentes, e aumento dos 

níveis de poluição atmosférica. Esta constatação vai em direção contrária à posição tomada 

pelos ambientalistas locais, organizados no Fórum Permanente de Defesa da Vida, que se 

baseiam no conteúdo das palestras do professor Aziz Ab’Saber, realizadas na cidade em 1991 

e 1995. O geógrafo esmiuçou as características ímpares do Banhado, enquanto grande vazio 

urbano, e defendeu que sua preservação por meio do planejamento urbano, favoreceria a 
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manutenção do microclima local e evitaria o risco de 467egião467o467os (AB’SABER, 1991; 

FÓRUM…, 2008).  

As vias e rodovias contribuem para induzir a urbanização em seu entorno, 

consequentemente aumentam a frota de veículos a médio e longo prazo, portanto, o argumento 

da diminuição dos veículos com a construção da Via Banhado está projetado no curto prazo, 

berm como os níveis de poluição atmosférica, portanto constituí numa falsa impressão de 

sustentabilidade. Ademais, o argumento do suposto aumento da frota de automóveis com a não 

implantação da Via Banhado pode ser contestada, pois como vimos nos documentos do BID, 

as vias expressas foram projetadas com exclusividade para o transporte individual.  

De forma complementar, o estudo dos alunos do Curso de Engenharia Ambiental da 

Univap, coordenado pelo Prof.° Msc. Edvaldo Amorim, considera:  

 

Apesar do empreendimento resolver o problema do excesso de veículos no centro 

urbano a curto prazo, em um longo período a tendência é de crescimento populacional 

e utilização de mais veículos circulando nas vias e, portanto, o projeto deveria ser 

direcionado para o coletivo e não para o individual (UNIVERSIDADE..., 2018, p. 

49).   

 

Os inúmeros argumentos do EIA da Via Banhado que buscam demonstrar a maior 

viabilidade do traçado L2 sustentam a preferência dos grupos e agentes posicionados no campo 

do planejamento urbano e no campo do poder, desde os planos CEPEU e SERETE, 

materializados na forma do Projeto Geométrico do Anel Viário, de 1978.  

Na visão de Bourdieu (1989), quando os instrumentos de conhecimento e comunicação 

são monopolizados pela classe e frações da classe dominante, a dominação possui a capacidade 

de definir praticamente o sentido imediato do mundo, fato que se configura como poder 

simbólico. Consequentemente, tais formas de dominação estruturam o habitus, que por sua vez 

contribui para estruturar as escolhas dos agentes, seus gostos e ideologias, bem como sua 

tomada de posição no campo de forças. Bourdieu (1994) reforça a função que o campo exerce 

nas tomadas de posição dos agentes. No campo econômico, por exemplo, uma alteração de 

preços decidida por grupos de executivos pode mudar completamente o cenário econômico. No 

campo científico, os pesquisadores e pesquisas dominantes definem, num dado momento, quais 

os conjuntos de objetos importantes, ou seja, o conjunto de questões que importam aos 

pesquisadores.  

Da mesma forma, a produção simbólica dos técnicos na formulação de leis e propostas 

de planejamento urbano para uma paisagem singular como a área do Banhado, contribuiu para 

definir as representações sobre a paisagem e sua comunidade, formulando uma visão de cidade 

favorável aos projetos hegemônicos. Tal visão de cidade busca o equilíbrio entre a 
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funcionalidade da via expressa e a beleza estética da grande planície. O traçado L2, defendido 

pelo Consórcio como a alternativa mais viável para a implantação da Via Banhado, foi 

projetado justamente no trecho do antigo ramal ferroviário, que outrora compunha as 

representações do espaço formuladas pelos técnicos dos escritórios de planejamento, por 

exemplo, o Escritório Jorge Wilheim. A Via Banhado substitui a metáfora do “trenzinho”, 

fornecendo subsídios para uma atualização dos elementos da visão de cidade, como “a cidade 

que possuí o monotrilho elevado” ou “a cidade que possuí o metrô de superfície”, que poderia 

ser no século XXI “o cinturão protetor do Banhado”.  

A ideia da via expressa semelhante a um cinturão protetor contra ocupações de baixa 

renda foi levantada nos documentos do BID, na análise de conteúdo da seção 3.4.5. Não raro, 

segundo Zukin (2000), imagens consumidas visualmente estão inseparavelmente associadas às 

estruturas de poder. Na contemporaneidade, a comunicação de imagens eletrônicas e 

manufaturadas tornou-se um meio de controle do conhecimento e da imaginação. Esta forma 

de controle social mediante representação cultural pela comunicação molda, em grande medida, 

o mundo contemporâneo.  

Nesse sentido, Foucault (2002) elabora a visão de poder, cujo controle é exercido 

mediante relações de força. Comumente, o poder é visto como fundamentalmente do tipo 

repressivo, mas o poder também assume o tipo belicoso, uma guerra prolongada por outros 

meios. As relações de força são continuamente rearticuladas através da guerra silenciosa nas 

desigualdades econômicas e sociais.  

 Se na visão gramsciniana a guerra é uma continuação política sobre outros meios, no 

planejamento da apropriação privada da paisagem do Banhado, acompanhada da remoção de 

sua população original, tem-se uma forma de guerra prolongada, silenciosa, que se manifesta 

na produção técnica científica. Desta feita, o EIA-RIMA da Via Banhado estava inserido na 

hierarquia de proposta da agenda política municipal, desde a gestão Cury, submetido às 

diretrizes do Plano Diretor de 2006, ao Plano Macroviário, ao PEU, ao Plano Estratégico Centro 

Vivo, ao PIAS, à Lei Estadual N° 11.262/02 (SÃO PAULO, 2002), que criou a APA do 

Banhado, e à Lei Municipal N° 8756/12, que criou o Parque Natural (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 2013).  

Para o Consórcio Planservi/Cobrape, a Via Banhado corresponde ao trecho central do 

Projeto Anel Viário e constitui obra de caráter prioritário, contribuindo para desafogar o trânsito 

da região central e da Via Dutra. Ademais, o Consórcio reforça o projeto da Via Banhado como 

continuidade do planejamento urbano, cuja ruptura poderia implicar na não conclusão do anel 

viário. Segundo o Consórcio: “a principal justificativa de se implantar a Via Banhado é a própria 
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concretização dos objetivos estabelecidos no PEU” (IDEM, 2013, p. 41), assumindo que o 

Programa firmado com o BID ocasionaria impactos socioambientais positivos ao Município, 

com a melhoria da qualidade de vida das famílias que vivem em áreas de risco ou clandestinas 

e a proteção de áreas de preservação ambiental (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2013).  

Em muitos casos, as melhorias urbano-ambientais preconizadas no PEU implicavam na 

remoção de populações de áreas protegidas. No caso das famílias do Banhado, a remoção foi 

justificada no EIA com base no argumento da ocupação irregular em área protegida, que 

supostamente inviabilizaria os projetos de preservação ambiental, bem como os projetos 

viários, tal como o anel viário. Para o Consórcio, a Via Banhado deverá melhorar o acesso à 

região oeste, através da Avenida Eduardo Cury, consolidando o fechamento do anel viário 

municipal (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2013).  

Nesse sentido, o EIA-RIMA da Via Banhado complementa visão de cidade que se 

tornou hegemônica, através da ideia da “cidade que possui o anel viário”. A filosofia e a ciência, 

na visão de Gramsci (1978), enquanto visões de mundo, disputam uma verdadeira luta cultural 

para transformar a mentalidade popular mediante a transmissão de conhecimentos 

especializados, conquistando assim, o caráter de universalidade. 

Enquanto parte do planejamento hegemônico, o Consórcio ressalta o alinhamento do 

EIA da Via Banhado ao perímetro das áreas protegidas, definidos previamente na legislação 

ambiental. Na Figura 89 observa-se a relação das Alternativas Locacionais com os perímetros 

das unidades de conservação da área do Banhado. A observação atenta do mapa permite 

contestar a suposta integração da Via Banhado com as áreas protegidas. No traçado L2 (cor 

azul), traçado preferencial para a construção da via expressa, vê-se que a via projetada está 

situada apenas parcialmente no perímetro do PNMB (cor verde). Da mesma forma, a 

Comunidade do Banhado, situada ao longo do ramal ferroviário, está parcialmente situada no 

perímetro do parque natural.  

Desse modo, considera-se que o argumento da municipalidade que se baseia na restrição 

imposta pela categoria parque natural não se aplica totalmente à Comunidade do Banhado, pois, 

devido à sobreposição de unidades de conservação, uma grande porção do território da 

comunidade está situado em APA onde a regularização fundiária e urbanística pode ser 

juridicamente aplicada.  

Na Figura 60 temos um vislumbre dos traçados propostos e sobreposição de áreas 

protegidas.  
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Figura 60. Alternativas Locacionais e Áreas Protegidas e Malha Urbana 
 

 
Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2013. 

 

 

No entanto, esta questão não foi considerada e a Planservi/Cobrape seguiu a tendência 

da municipalidade, inserindo toda a Comunidade do Banhado no perímetro do PNMB. 

Ademais, a viabilidade jurídica da Via Banhado pode ser contestada pela Lei Federal N° 9.985 

de 18 de julho de 2000, através do conceito de zona de amortecimento, condição necessária 

para estender a proteção ambiental duma área na forma de unidade de conservação. De acordo 

com o art. 2. Inciso XVIII, a zona de amortecimento compreende o entorno duma unidade de 

conservação, e visa estabelecer normas e restrições específicas às atividades humanas com o 

propósito de minimizar os impactos negativos na natureza. No art. 25 estabelece: “As unidades 

de conservação, exceto Área de Proteção Ambiental e Reserva Particular de Patrimônio Natural, 

devem possuir uma zona de amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos” 

(BRASIL, 2000). 

Desta maneira, a prefeitura de São José dos Campos deveria ter estabelecido, 

simultaneamente à promulgação da Lei do PNMB, sua zona de amortecimento. Porém, a Lei 

Municipal N° 8756 de 28 de junho de 2012 não estabelece nem mesmo diretrizes para a criação 

dessa zona (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2012a). A criação da zona de amortecimento impediria 
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a construção de vias expressas, edifícios e demais propostas favoráveis à construção civil e ao 

mercado imobiliário, além de implicar na remoção de condomínios fechados no perímetro do 

parque natural como o Residencial Esplanada do Sol.  

Para viabilizar juridicamente a remoção das famílias do Banhado, a Planservi/Cobrape 

justificou seus argumentos com base no alinhamento do estudo técnico com a Lei Estadual N° 

13.577/09, que dispõe sobre as diretrizes e procedimentos para o gerenciamento de Áreas 

Contaminadas (AC) no Estado de São Paulo para o licenciamento de empreendimentos em 

áreas que abrigaram atividades com potencial de contaminação, ou suspeitas de estarem 

contaminadas (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2013).  

Nesse sentido, o Consórcio estudou os possíveis casos de contaminação da ADA, 

mediante consulta no site oficial da CETESB, atualizado em 2012, que indicava a não 

contaminação no perímetro da ADA. Com relação à Concha do Banhado, o Consórcio realizou 

pesquisa de campo na área e concluiu que as áreas que não integram a ADA da Via Banhado 

estão degradadas. As áreas mais planas são menos suscetíveis à erosão, mas ainda são frágeis e 

suscetíveis à degradação. Além disso, atividades antrópicas variadas no local, como 

agropecuária, extração de areia e argila, desmatamento, pisoteio do gado, modificação de cursos 

d’água e alteração da dinâmica hidrológica, impermeabilização de solos, ocupação, entre 

outras, podem causar impactos adversos severos aos solos de planícies. As áreas serranas, por 

outro lado são mais suscetibilidade à ocorrência de enxurradas e de erosão. Para o Consórcio 

esta condição é intensificada devido à presença das famílias do Banhado que podem causar 

impactos adversos sobre a estabilidade dos solos (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2013; 

UNIVERSIDADE…, 2018).  

Nesse sentido, o Consórcio indicou o crescimento acentuado de ocupações irregulares 

proveniente da Comunidade do Banhado, que estariam contaminando a área devido ao despejo 

de esgotos sem tratamento na área. Segundo avaliação do Consórcio, no momento da análise 

os moradores do Jardim Nova Esperança viviam em condições precárias do ponto de vista 

sanitário, com o despejo in natura de esgoto sanitário, além de resíduos domésticos e entulhos 

da construção civil. Para o Consórcio a situação sanitária dos moradores do Banhado agrava-se 

a cada dia, acrescida do risco de contaminação pelo uso de defensivos agrícolas no cultivo de 

verduras e legumes (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2013). 

No setor do Jardim Nova Esperança, o consórcio apresentou uma série de razões para 

comprovar as fragilidades geotécnicas: sério potencial de risco de deslizamento das encostas, 

principalmente onde estão localizadas as habitações dos moradores do Jardim Nova Esperança, 

ocorrência histórica de movimentos de massa na encosta, consumo de água dos corpos hídricos 
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que vertem da encosta expondo a população a doenças verminosas; fragilidade dos solos da 

encosta, contendo blocos de construção civil e grande quantidade de resíduos de fragmentos de 

rochas e por fim, deposição de resíduos (lixo doméstico, entulho, esgotos) em áreas de cursos 

d’água, provenientes de edificações localizadas, tanto no platô, como nas encostas e baixadas. 

O acúmulo de resíduos e ocupação das áreas alagadiças interfere na vazão dos corpos hídricos, 

levando à formação de ambientes propícios à propagação de doenças (472egi, 2013). 

A respeito das enchentes, observou-se que atingiam até a base da encosta do Banhado. 

Destacou-se ainda, que as inundações tendem a ocorrer no trecho de baixada e nas proximidades 

do Rio Paraíba do Sul, colocando em risco as habitações construídas na baixada, como 

condomínios fechados. Não se verificou tendência de inundações que atinjam no futuro a Via 

Banhado, embora as áreas de baixada adjacentes à ADA sentido Norte, sejam naturalmente 

receptoras das águas vindas do platô, podendo ocorrer eventos de enxurradas muito intensas 

(UNIVAP…, 2018).  

No campo de forças simbólicas, o estudo efetuado pela defensoria pública se contrapôs 

ao EIA da Via Banhado, tendo identificado no núcleo I uma aglomeração considerável de 

moradias, além de pequenos estabelecimentos comerciais e igrejas. As residências em geral, 

têm um pavimento, muitas sem acabamento completo, com cercas de madeira. As cercas de 

madeira, para a defensoria não são sinal de ocupação desregular e desorganizada, como afirma 

o poder público, mas complementam a estrutura principal, que é de alvenaria (ALBERINI, 

2015).  

Para Alberini (2015): “As moradias abrigam famílias de origem rural, que organizaram 

a ocupação do solo e dos espaços de acordo com os hábitos tradicionais que carregam. Assim, 

o uso de madeira e outros materiais figura como alternativa tradicional às construções de 

concreto e aço” (ALBERINI, 2015, p. 7). Nas entrevistas, os moradores revelaram aos agentes 

da defensoria pública não se sentirem seguros em renovar as antigas moradias, devido à 

incerteza causada pela ameaça constante de remoção e demolição das moradias.  

No geral, o núcleo I assemelha-se aos bairros tradicionais interioranos, com maior 

preservação de áreas verdes. Da mesma forma, os agentes da defensoria verificaram o contraste 

entre o centro e o Jardim Nova Esperança, onde a separação da encosta implica numa singular 

diferenciação. Enquanto no centro há um alto volume de impermeabilização do solo, poluição 

atmosférica e sonora, no Jardim Nova Esperança há uma elevada arborização, tanto nas vias 

como nos quintais dos terrenos, além do plantio e criação de animais.  

O núcleo II se caracterizou pela dedicação dos proprietários à produção agrícola. Os 

lotes maiores das chácaras do Banhado constituem local de moradia das primeiras famílias que 
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ocuparam a área, a partir da década de 1930. As construções são de alvenaria, térreas, com 

muitos anos de uso, com base nas tradições rurais dos métodos de autoconstrução, muitas vezes 

com outras casas dividindo o mesmo terreno, conforme ocorria a expansão familiar, as demais 

gerações integravam o grupo familiar. Os agentes da defensoria identificaram nas entrevistas, 

que as terras têm sido transferidas de geração para geração, portanto, sem transferência de terras 

para terceiros (idem, ibid). 

De acordo com o estudo da defensoria pública, a agricultura praticada no Banhado é do 

tipo extensivo, ou seja, sem uso de agrotóxicos. Um dos principais argumentos do EIA-RIMA 

para justificar o reassentamento é a inexistência de uma rede de coleta de esgoto no Jardim 

Nova Esperança. As visitas de campo dos agentes da defensoria identificaram pontos de despejo 

de esgoto sanitário sem tratamento por edifícios situados na avenida que contorna o bordo do 

platô do centro, grave elemento poluidor da área (idem, ibid). 

Para finalizar, o estudo de avaliação ambiental da Univap concluiu que alternativas 

poderiam ter sido avaliadas pelo Consórcio Planservi/Cobrape, a partir de uma via suspensa 

utilizando o VLT, fato que diminuiria os impactos causados pela poluição atmosférica, além 

dos impactos diretos na fauna e na flora local (UNIVERSIDADE..., 2018).  

Pode-se afirmar que o sucesso da gestão Carlinhos Almeida na condução dos projetos 

viários hegemônicos, ao mesmo tempo constitui o seu fracasso em uma mudança do rumo da 

política de planejamento urbano e ambiental. O campo tensionado entre grupos dominantes e 

propostas progressistas manteve consensuada a proposta hegemônica da via rápida, da 

circulação, do máximo uso econômico e simbólico da paisagem. Como apontou Arantes (2001), 

o pensamento único das cidades se sustenta pelo casamento entre as alegações culturais do 

comando econômico e o interesse econômico da cultura. Nas cidades do pensamento único, o 

pós-modernismo se mescla ao modernismo no cenário de competição entre as cidades por 

melhores posições no sistema mundial.  

Após realizar uma longa construção da crítica ao planejamento urbano, passemos para 

a análise das formas de atuação dos ativistas e movimentos sociais no campo de forças, 

identificando resistências e proposições à hegemonia.  

 

3.4.9.1 DO OCCUPY WALL STREET ÀS JORNADAS DE JUNHO DE 2013: A Comissão de 

Moradores do Banhado no cenário de insurgência nacional e internacional  

 

Antes do acontecimento das Jornadas de Junho de 2013, a Comissão de Moradores do 

Banhado sustentava sua direção política na figura de sua liderança principal, o Senhor David 
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Morais, assim reconhecido pela comunidade como líder do bairro. O próprio David Morais 

ressaltava o valor simbólico de sua liderança, esta herdada por seu antecessor, o Senhor Antônio 

Domingues, vulgo Paraíba, repassada em seu leito de morte.   

A liderança interna de David Morais era reconhecida externamente no campo político, 

tanto no poder público municipal, como nos movimentos sociais. O manto de líder do bairro 

conferia a David Morais certas responsabilidades que permaneciam centradas em sua figura de 

chefe, desde a organização de festas em datas comemorativas até reclamações enviadas à 

câmara dos vereadores e à prefeitura sobre a falta de manutenção da infraestrutura do bairro, 

incluindo nesse quesito reclamações às empresas distribuidoras e água e energia elétrica sobre 

eventuais cortes dos serviços. Em matérias de jornal sobre temas que envolvessem o Banhado 

e sua comunidade, David Morais sempre era requisitado para conceder entrevistas aos 

jornalistas.    

Particularmente, os ativistas mais próximos de David Morais conferiam segurança e 

legitimidade à sua liderança, tanto internamente como externamente. Líderes de outros 

movimentos como a Marcha Internacional das Mulheres, a Comissão de Movimentos Populares 

(CMP) e a Associação de Favelas de São José dos Campos, ambos próximos de militantes do 

PT, davam o apoio necessário à Comissão de Moradores do Banhado, através de sua influência 

nos sindicatos filiados à CSP-Conlutas (Central Sindical e Popular), principalmente o Sindicato 

dos Químicos de São José dos Campos. Desde a década de 1980, a Comissão de Moradores do 

Banhado via no apoio eleitoral ao PT uma alternativa para disputar o campo político, inserindo 

propostas de melhorias no bairro por meio de vínculos estabelecidos com vereadores da 

oposição. Por meio destes vínculos com o PT, David Morais almejava eleger-se vereador pela 

Comunidade do Banhado, mas não obteve sucesso no lançamento de sua candidatura. 

Entretanto, David Morais mantém-se satisfeito com sua posição de liderança no bairro, e 

ironizando a sua não candidatura, costuma dizer: “sou um vereador sem salário”.   

Em 2004, com o despejo forçado das famílias da Vila Nova Tatetuba, no âmbito do 

HBB, as 28 famílias remanescentes que estavam abrigadas no antigo galpão da RFFSA foram 

representadas pela Comissão de Movimentos Populares na figura de Cosme Vitor em petições 

enviadas a diversas instituições nacionais e internacionais, incluindo petições enviadas à 

Representação do BID no Brasil, sem resposta do Banco. Diante do avanço das obras do PEU 

desde 2008, Cosme Vitor entrou com uma petição junto ao MICI – Mecanismo Independente 

de Consulta e Investigação no ano de 2011, onde denunciou os Programas HBB e PEU, como 

parte da política de desfavelamento municipal.   
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O MICI, segundo Makino (2015), é um escritório independente vinculado ao BID, que 

tem como missão fiscalizar o cumprimento das políticas operacionais. De acordo com o site do 

MICI, havia um primeiro Mecanismo criado em 1994, que foi substituído pelo MICI em 2010. 

O MICI tem como natureza a prestação de contas do Grupo BID (MECANISMO.., 2020). 

Atuando na fiscalização das políticas operacionais, o atendimento do MICI às comunidades que 

porventura sintam-se lesadas por programas do BID, se divide em duas fases: a Fase de 

Consulta e a Fase de Verificação e Observância. Na primeira fase, o MICI atua como mediador 

de conflitos, visando alcançar um acordo satisfatório entre as partes. Na segunda fase, o MICI 

atua como investigador na apuração de fatos e questões levantadas pelos reclamantes para 

determinar se o Banco descumpriu com suas políticas operacionais e, portanto, causou prejuízos 

aos assistidos (MECANISMO..., 2017) 

A denúncia das comunidades da Vila Nova Tatetuba e do Banhado, representadas pela 

Central de Movimentos Populares (CMP) na figura de seus representantes, incluiu, tanto o 

HBB, como o PEU, no mesmo processo:  

 

Desde o ano de 1999 estamos lutando contra o projeto de desfavelização 

implementado na cidade de São José dos Campos (SP) pela prefeitura municipal, 

projeto este, financiado pelo Banco Mundial (BID). Trata-se de um projeto que só tem 

uma finalidade: retirar à força os pobres do centro urbano e 475egião-los na urbe da 

cidade legal. E no local das moradias são erguidos supermercados (Carrefour), 

revendas de carros e vários apartamentos. Foi feito o que foi feito com três 

comunidades da cidade. Estas famílias foram removidas à força de suas casas nas 

áreas centrais e jogadas a 16 Km² de distância de onde moravam, num bairro com 450 

casas, feito exclusivo para eles, com pouquíssima infraestrutura. Deste total sobraram 

40 famílias que se recusaram sair de suas casas e por isto foram removidos à força 

com o uso de batalhão de choque. Desde então, estamos lutando para voltarmos para 

as nossas casas [...]  

A outra denúncia é referente ao novo empréstimo que o BID está negociando com a 

prefeitura que irá remover mais de mil famílias pobres e um ataque sem precedente 

ao meio ambiente. Esta denúncia nós já encaminhamos para várias autoridades 

brasileiras e também para o BID Brasil [...].  

Espero que o BID venha até a cidade e tome uma medida urgente. 

Grato.  

Cosme Vitor, Central de Movimentos Populares.  

Ângela Silva (MECANISMO..., 2011a, p. 1).  
 

Na época dos casos denunciados, segundo a pessoa da entrevista D, qualquer 

reclamação enviada ao MICI deveria, obrigatoriamente, passar pela Fase de Consulta e pela 

Fase de Investigação e Observância. A escolha de uma das duas fases por parte do denunciante 

constitui elemento recente da política operacional do MICI modificado a partir de 2013. Até 

então, somente com o rompimento do diálogo pela própria comunidade, o MICI daria 

prosseguimento à investigação. Diferentemente da primeira fase, onde o MICI atua como 

intermediário entre o Órgão Executor e a comunidade afetada, na Fase de Investigação e 
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Observância somente o BID é investigado. Nesta fase, o objetivo é investigar se o Banco 

descumpriu com suas políticas operacionais (Informação verbal).  

No memorando enviado à Secretária Executiva do MICI, Victoria Márquez-Mees 

denominado Fase de Consulta, Decisão de Admissibilidade, e elaborado por Isabel Lavadenz 

Paccieri, que era a Ombudsman de Projetos, a solicitação foi declarada admissível para a Fase 

de Consulta no dia 22 de agosto de 2011. O memorando fazia um resumo da solicitação, e com 

base da denúncia, apontava de forma preliminar, quais políticas operacionais estariam sendo 

descumpridas: OP-710 – Política de Reassentamento Involuntário; OP-102 – Política de Acesso 

à Informação; OP-703 – Política de Meio Ambiente e Salvaguardas Ambientais, no período de 

2006 a 2010. Na admissão da denúncia o MICI optou pela Separação dos Casos – o HBB, caso 

BR-MICI004/2011 – e o PEU, caso BR-MICI006-2011 (MECANISMO..., 2011b).  

Em fevereiro de 2012, a MICI publicou o documento Relatório de Avaliação, Programa 

de Estruturação Urbana de São José dos Campos, resultado da Etapa de Avaliação da Fase de 

Consulta realizado por equipe composta por peritos independentes. O objetivo dos consultores 

era coletar dados sobre a reclamação, mediante entrevistas com os moradores do Banhado, que 

eram os Solicitantes, bem como reuniões com os Solicitantes e seus representantes com a 

municipalidade e com Secretaria de Patrimônio da União e a defensoria pública estadual. As 

principais reclamações podem ser assim resumidas (MECANISMO..., 2012):  

a) Os moradores do Banhado não foram consultados sobre o PEU, nem 

informados sobre os motivos do reassentamento e não foram oferecidas formas de 

compensação;  

b) Os equipamentos públicos do bairro foram sistematicamente fechados 

pela municipalidade sem que os moradores fossem consultados; 

c) Com a adesão de algumas famílias do Banhado às unidades 

habitacionais oferecidas pela municipalidade e financiadas pela CDHU – Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano a partir de 2010, as casas atingidas foram 

demolidas e os destroços não foram recolhidos pela municipalidade;  

d) A única forma de compensação oferecida pela municipalidade se 

resumia na aquisição de um apartamento em conjuntos habitacionais distantes do centro 

da cidade; 

e) A municipalidade não realizou audiências públicas com a população 

sobre a criação do Parque Natural Municipal do Banhado (PNMB);  

f) A municipalidade não havia entrado com processo de licitação da Via 

Banhado e da Via Cambuí, bem como não possuía um Plano Diretor de Transportes;   
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A seguir, o Relatório de Avaliação do PEU analiou as salvaguardas do Programa, que 

eram exigências do BID à municipalidade, que culminaram na elaboração de três documentos: 

o Plano Integral de Ação Social (PIAS), o Relatório de Avaliação Ambiental (RAA) e o 

Relatório de Gestão Ambiental e Social (RGAS), ambos publicados e executados a partir de 

2008 (MECAISMO..., 2012).  

Resumidamente, o RAA colocava como intenção da municipalidade a contratação de 

um Estudo de Impacto Ambiental para a Via Banhado e Via Cambuí, sujeitos à discussão com 

a população em audiências públicas (BANCO..., 2008b). Ora, a OP-703 – Política de Meio 

Ambiente e Salvaguardas Ambientais estabelece um conjunto de regras que devem ser 

obedecidas pelo Banco em qualquer Operação de crédito como a realização de um plano de 

reassentamento, o cumprimento do ordenamento jurídico ambiental no âmbito internacional e 

nacional, o cumprimento das políticas operacionais correlacionadas. Ademais, a abertura de 

processo de licenciamento de estudo de impacto ambiental deve ser prioritária em qualquer 

operação de crédito que envolva impactos ambientais (BANCO..., 2006). 

No PIAS foram oferecidas apenas duas opções de reassentamento: apartamentos em 

regiões distantes e indenização para aquisição de imóvel no mercado imobiliário (SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 2008). A OP-710 – Política de Reassentamento Involuntário estabeleceu 

prioritariamente para todas as operações do Banco que envolvam o reassentamento involuntário 

devem dispor preliminarmente de um plano de reassentamento, previamente elaborado pelo 

Órgão Executor e o Financiador juntos à comunidade, e deve oferecer opções de compensação 

adequadas que justifiquem o translado (BANCO..., 1998). De forma complementar, a OP-761 

– Política Operativa sobre Igualdade de Gênero e Desenvolvimento reforça para os impactos 

adversos do reassentamento involuntário, que porventura afetem a segurança das mulheres 

reassentadas nas comunidades anfitriãs, contribuindo para o aumento da violência de gênero 

(BANCO..., 2010a).  

Por fim, o RGAS seria o instrumento da prefeitura que efetivaria a participação social 

em todo o Programa, por meio de materiais informativos disponibilizados no site da prefeitura, 

e do Plano Diretor de 2006. Como o PEU foi originado como programa de execução do plano 

diretor, o RGAS considerava que as audiências públicas realizadas no plano diretor 

chancelavam o PEU (BANCO..., 2008a). Em contraponto, a OP-102 – Política de Acesso à 

Informação estabelece regras de publicitação das informações geradas pelo BID ou em seu 

poder. O objetivo da OP-102 é tornar transparentes as informações acerca dos recursos públicos 

e privados (BANCO..., 2010b). 
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Com base nas políticas operacionais do BID descritas acima, o Relatório de Avaliação 

do MICI encontrou as seguintes inconformidades (MECANISMO..., 2012):   

a) As justificativas para remoção dos moradores, no PIAS e demais 

documentos do PEU, eram pouco fundamentadas;  

b) Apesar do cadastramento socioeconômico (2002 a 2008), a 

Comunidade do Banhado afirma não ter recebido informações suficientes sobre o PEU, 

incluindo as razões do reassentamento e possíveis alternativas de compensação.  

c) Não está claro no PIAS como a municipalidade implementaria as 

formas de compensação, em especial para ações de geração de emprego e renda, tomando 

em conta a situação especial das mulheres reassentadas;  

d) Na análise dos impactos sobre a situação econômica das famílias a 

serem reassentadas, o PIAS e demais documentos do Programa não consideraram os 

gastos vindouros com transporte, taxa de condomínio e gás;    

A pessoa da entrevista D compunha o quadro de Peritos Independentes da Fase de 

Consulta, e atuou nos dois processos, tanto no HBB como no PEU. Segundo a entrevista D, na 

Etapa de Avaliação as principais reivindicações da Comunidade do Banhado eram mudar-se 

para uma casa e manter-se a proximidade do centro, ambas as demandas opostas à oferta da 

prefeitura, de apartamentos financiados pela CDHU em regiões periféricas. A proximidade com 

o centro conferia maior acessibilidade aos locais de trabalho, comércio, bancos e órgãos 

públicos (Informação verbal).  

Este depoimento gerou a categoria “casa”, que sustenta duas subcategorias: “centro” e 

“rejeição aos apartamentos”. Numa abordagem latino-americana dos movimentos sociais, a 

denúncia nos casos HBB e PEU revela o caráter territorial dos movimentos, discutido por 

Zibechi (2007). Para o autor, os movimentos latino-americanos possuem a característica de 

potência insurgente, lado a lado com a fragilidade dos territórios urbanos atingidos pelo avanço 

do capital globalizado. Segundo Svampa (2010), os conflitos territoriais têm se multiplicado 

em toda a América Latina diante do avanço do capital nos territórios da população mais pobre 

e dos setores oprimidos. O fortalecimento dos movimentos sociais latino-americanos contra a 

globalização neoliberal parte da heterogeneidade de grupos e atores sociais. 

A denúncia dos movimentos sociais revelou à equipe responsável pela Etapa de 

Avaliação, uma tensão entre a municipalidade e alguns representantes da Comunidade do 

Banhado, agravada por fatores alheios ao caso PEU, sendo notória a desconfiança dos 

moradores do Banhado para com a municipalidade. Os Solicitantes demonstraram disposição 
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para participar do processo de diálogo, com a inclusão de temas que a comunidade desejava 

tratar na Fase de Consulta, visando a solução de problemas (MECANISMO..., 2012).  

Insurgindo-se contra os projetos hegemônicos, a Comunidade do Banhado revela o 

espaço vivido, na definição de Lefebvre (2006); o espaço modificado e apropriado pela 

imaginação de seus habitantes, expresso por meio da linguagem ou de símbolos e signos não 

verbais. Embora a representação do espaço busque manter o espaço da representação de forma 

subordinada (ex: a roça na cidade subordinada ao Banhado-mar), na verdade os espaços da 

representação, mais vividos que concebidos, estão perpassados de historicidade tanto a história 

de um indivíduo como da comunidade.  

Por meio da denúncia, as comunidades da Vila Nova Tatetuba e do Jardim Nova 

Esperança ampliaram o posicionamento no campo de forças com a inserção de seus 

representantes no campo das organizações multilaterais, fazendo chegar suas reivindicações ao 

Mecanismo de prestação de contas do Banco diante da indiferença da Representação do BID 

no Brasil, que não respondeu às queixas anteriores da comunidade afetada. Portanto, a 

Comunidade do Banhado não apenas resiste defensivamente, mas faz proposições de forma 

ativa e contundente. Disputa a hegemonia com a municipalidade e grupos políticos favoráveis 

à remoção, como a mídia local, ambientalistas posicionados no campo do poder público 

municipal, vereadores governistas e outros.  

Como apontou Gramsci (1978), a disputa da hegemonia é um convite à reflexão e à 

tomada de consciência do nível de exploração e dominação, ao qual os grupos subalternos estão 

submetidos, preparando-se para os desafios a serem enfrentados. A contra-hegemonia, segundo 

Semeraro (2014), deve ser construída prioritariamente no terreno das lutas populares, espaço 

onde Gramsci havia identificado o potencial de conexão das classes subalternas na forma de 

associações e organizações políticas. 

Na contemporaneidade os movimentos populares se reafirmam em suas posições 

radicais, não apenas voltados para melhorias nas condições de vida, mas denunciando as 

contradições do sistema e o aprofundamento das desigualdades de classe, fato que os aproxima 

dos grupos subalternos analisados por Gramsci (SEMERARO, 2014). No século XXI, segundo 

Souza Santos (2009), a reprodução do pensamento abissal ocorre de maneira auto-reprodutora, 

por mais excludentes que sejam suas práticas. Um projeto contra-hegemônico que se avizinha, 

requer, de fato, a inclusão da proposta de um novo pensamento, um pensamento pós-abissal a 

partir da valorização de conhecimentos científicos e não científicos e da construção de novas 

relações entre diferentes tipos de conhecimento, de classes e grupos sociais que sofrem com as 
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mais variadas formas de exploração e dominação do capitalismo, do colonialismo e do 

patriarcado.     

Com a criação do MICI em 2010, a denúncia dos casos HBB e PEU em 2011 

representou um dos primeiros casos do escritório. No plano internacional, o MICI havia surgido 

no contexto de acirradas lutas urbanas contra o capitalismo global. O ano de 2011, segundo 

Harvey (2013), inaugurou uma onda de movimentos liderados por jovens que tomaram as ruas 

de grandes cidades do planeta, movidos por um descontentamento generalizado com o 

capitalismo global. Surge nessa época o Movimento Ocuppy Wall Street (OWS), que começou 

em Nova York e se espalhou por inúmeras cidades norte-americanas até atingir cidades do 

mundo inteiro. Com caráter anticapitalista, o OWS adquiriu visibilidade internacional com 

críticas contundentes ao sistema financeiro global acusado de ampliar os efeitos da crise 

econômica para o conjunto da população.  

Para Harvey (2013), o urbano constitui essencialmente um espaço de revolta política. A 

organização territorial dos espaços urbanos tem transformado as cidades do século XXI em 

armas nas lutas políticas. O Partido de Wall Street, que até então atuava sem contestação ou 

controle pelo aparelho estatal, ao 480egião480o480os-lo perante a opinião pública, organizou-

se como movimento disposto a confrontar o poder econômico-financeiro global dos magnatas 

de Wall Street. Por meio de táticas de ocupação de espaços públicos centrais como ruas, praças 

e parques, o modelo característico do OWS passou a ser reproduzido em lutas travadas em 

diversas cidades do globo, transformando os espaços públicos em locais de debates, voltados 

para a reflexão e o enfrentamento na luta anticapitalista.  

Embora a Crise de 2008 tenha se originado nos bancos, segundo Sader (2012), as 

instituições bancárias possuem uma grande capacidade regenerativa, graças a ações 

coordenadas dos organismos financeiros internacionais e agências de risco. Com a falência dos 

bancos em 2008, alguns países da zona do euro como a Grécia, foram colocados no epicentro 

da crise, sendo inapelavelmente pressionados pelo FMI e o Banco Central Europeu.  

Com a recessão tomando conta da maioria das economias nacionais, as respostas dos 

governos se deram no marco das políticas neoliberais. Na Europa, houve agravamento do 

processo de redução das políticas sociais do Estado de bem-estar-social. Os EUA, Japão e Reino 

Unido ditam a direção das políticas neoliberais a serem seguidas pelos demais países, 

focalizadas na estabilidade monetária, e não no desenvolvimento econômico e na geração de 

empregos (SADER, 2012).  

No plano da hegemonia imperial, a Primavera Árabe trouxe um novo elemento ao 

Oriente Médio, com multidões tomando as ruas para derrubar ditaduras. Em 2010 e 2011, as 
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insurreições na Tunísia e no Egito derrubaram regimes historicamente aliados dos EUA e União 

Europeia. Em reação; as potências ocidentais concordaram com a intervenção militar da OTAN 

– Organização do Tratado do Atlântico Norte, contra a oposição na Líbia, bombardeando o país 

por seis meses. Na Líbia, com a queda do regime e morte de Muammar Kadhafi, as intervenções 

imperialistas voltaram-se para a Síria e o Irã, ambos aliados fundamentais da China e da Rússia. 

No Afeganistão e no Iraque, a saídas das tropas dos EUA não significaram o fim dos conflitos 

transferidos para a disputa de facções internas (idem, ibid).  

No Brasil, as Jornadas de Junho de 2013 foram noticiadas como um terremoto, fazendo 

emergir subitamente uma infinidade de agendas mal resolvidas. No entanto, o 

descontentamento generalizado das multidões, embora insuflado pela mídia, vem sendo 

embrionariamente acumulado desde o pacto da Constituição Federal de 1988, com o atraso das 

políticas sociais herdadas pela Ditadura Militar, levadas adiante na década de 1990 sob o 

neoliberalismo. O estopim da revolta foram as mobilizações contra o aumento da tarifa do 

transporte coletivo, convocadas pelo Movimento Passe Livre (MPL), entretanto, a fagulha da 

mobilização popular foi construída historicamente por toda uma nova geração de movimentos 

urbanos, incluindo o próprio MPL, movimentos estudantis, movimentos sem-teto e outros 

(ROLNIK, 2013).   

  Nas duas primeiras décadas dos anos 2000, governos progressistas e de esquerda 

haviam sido democraticamente eleitos na América Latina, com Cristina Kirchner, na Argentina, 

Luís Inácio Lula da Silva, no Brasil, Tabaré Vázquez, no Uruguai. Apesar dos avanços na 

redução das desigualdades sociais, tais governos não poderiam ser definidos como de bem-

estar-social, nem tampouco neoliberais, pois herdavam características históricas que 

desenvolviam o modelo neoliberal sobre novas bases (ZIBECHI, 2007). No Brasil, segundo 

Coutinho (2010), com a chegada do PT ao Governo Federal, em 2003 abriu-se o caminho para 

a consolidação da hegemonia neoliberal, por meio da incorporação da política 

macroeconômica, lado a lado, com a cooptação dos movimentos sociais que passaram a fazer 

parte da estrutura de governo, contribuindo para a neutralização de seu caráter insurgente.  

As grandes mobilizações do início do século XXI ocorreram ao mesmo tempo, de modo 

que a conexão entre Jornadas de Junho com o Occupy Wall Street e a Primavera Árabe, 

colocaram em questão o modelo econômico neoliberal e as formas de fazer política. Do OWS 

ao MPL, diversos movimentos desta geração passaram a questionar as formas de fazer política, 

majoritariamente baseadas em estruturas verticais e centralizadas. A nova geração propôs 

formas horizontais de decisão, sem personificação de lideranças, nem comando de partidos e 

comitês. No entanto, o apartidarismo defendido por esta geração de movimentos culminou 
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numa versão fascista e anti-partidária de mobilizações populares sem controle, com ataques 

violentos a grupos partidários que buscavam se inserir em meio as manifestações. Nas Jornadas 

de Junho de 2013, o movimento horizontal almejava liderar as multidões, que carregavam 

símbolos patrióticos em suas vestimentas e gritavam de forma difusa e desordenada uma 

infinidade de reivindicações, cujo apartidarismo não escondia seu caráter agressivo e 

conservador (ROLNIK, 2013).    

    Esta pesquisa teve início no ano posterior às Jornadas de Junho, quando as 

manifestações não conseguiam reunir o volume assombroso de pessoas que participaram das 

jornadas, mas passaram a ocorrer de forma mais acentuada de acordo com o calendário de lutas, 

que priorizavam as datas mais significativas para as pautas identitárias.   

Assim como foi necessário tempo e trabalho para conquistar (parcialmente) a confiança 

dos moradores do Banhado, foi necessário tempo e trabalho para conquistar a confiança dos 

militantes dos movimentos sociais. O início de 2014 marcou a atuação do pesquisador como 

militante e observador participante do Banhado. Neste período, o poder público recrudescia as 

ações de remoção dos moradores do Banhado e muitos militantes de movimentos sociais 

distintos visitavam a comunidade pela primeira vez, com o intuito de colaborar com a luta dos 

moradores. Em 2014 jovens militantes que haviam amadurecido com a experiência das 

Jornadas de Junho, buscavam na Comunidade do Banhado uma espécie de objetivo para 

instrumentalizar suas estratégias de luta. Ativistas do MPL efetuaram o contato com David 

Morais em seu estabelecimento comercial, onde traçaram estratégias para o chamamento de 

uma primeira reunião de vários coletivos com a Comunidade do Banhado.  

Esta foi a primeira reunião dessa espécie de Frente de Luta, reunida no início de 2014, 

numa reação direta ao anúncio da administração Carlinhos Almeida sobre a retomada do 

processo de reassentamento involuntário da Comunidade do Banhado, justificada pela mídia 

local como forma de viabilizar a área para a implementação do projeto viário, a Via Banhado, 

e do projeto ambiental, o Parque Natural.  

Ora, a Comunidade estava em ebulição e a incerteza quanto ao porvir tomava conta das 

conversas dos moradores nas ruas e nos bares. Quase naturalmente a criação desta Frente de 

Luta em Apoio aos Moradores do Banhado aconteceu espontaneamente na primeira reunião 

dos grupos realizada no centro comunitário do bairro. Claramente o objetivo comum da Frente 

de Luta se pautava na permanência dos moradores do Banhado, pauta que unificava os 

diferentes movimentos e posicionamentos dos militantes presentes naquele espaço. Os 

militantes do MPL criticavam a hegemonia do modelo rodoviarista, que se expressava 

materialmente no projeto da Via Banhado.   
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O Fórum Permanente de Defesa da Vida, representado pelo Poeta Moraes e o 

ambientalista Vicente Cioffi, priorizavam as questões ambientais, tendo como documento 

político a transcrição das palestras do Professor Aziz Ab’Saber sobre a área do Banhado, 

realizadas em 1991. Havia no campo de forças a inserção da Frente Feminista de São José dos 

Campos, composta por mulheres pertencentes a outros movimentos, correntes e partidos 

políticos. Havia um grupo do movimento nacional Mídia Ninja, que publicou matérias sobre a 

cultura e a história da Comunidade do Banhado nas redes sociais. Por fim, o Movimento Urbano 

de Debate e Ação (MUDA), discutia no bairro questões relacionadas à promoção de atividades 

culturais.  

No início das reuniões, os militantes se identificavam como representantes de 

determinado movimento. Inicialmente, como não pertencia a nenhum movimento social, a 

presença do pesquisador nas reuniões era vista com reservas. A participação ativa aos poucos 

quebrou a barreira da desconfiança dos movimentos sociais, e vínculos de amizade foram 

estabelecidos através da militância, quer fosse na participação nas reuniões, elaboração das atas,  

distribuição de panfletos e cartazes, tanto nas esquinas das vielas, como em abordagens nas 

casas dos moradores, quer em ações concretas, como no mutirão para pintura do centro 

comunitário.  

A relação entre os movimentos da Frente não era harmônica, de fato havia desconfiança 

entre ambos, principalmente para com um militante da CMP tolerado pelos militantes da 

geração das Jornadas de Junho. Embates políticos entre o militante da CMP e da Marcha 

Internacional das Mulheres, com os jovens da geração das Jornadas de Junho ocorriam com 

frequência. De fato, participantes da CMP ocupavam situação ambígua, simultaneamente 

militantes do movimento e assessores de gabinete de políticos estreitamente vinculados ao 

prefeito Carlinhos Almeida.  

As reuniões eram marcadas por disputas pelas ações políticas adotadas pela comissão. 

Com recursos financeiros maiores que os demais militantes, o MUDA realizou iniciativas 

culturais no bairro como shows e festas em datas comemorativas como natal e páscoa. O 

MUDA também foi responsável pelo trabalho audiovisual e fotográfico do bairro, embora não 

tenha compartilhado seu acervo com a Comunidade do Banhado. Do outro lado, o MPL, Frente 

Feminista e Mídia Ninja disputavam espaço político com o MUDA, tentando equalizar as 

iniciativas culturais com ações políticas de enfrentamento aos projetos viário e ambiental da 

municipalidade.  

Apesar das diferenças, a Frente de Movimentos criou uma página nas redes sociais, que 

nomeou o movimento criado naquela conjuntura: Banhado Resiste. Em 23 de julho de 2014, o 
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jornalista Lauro Lam publicou no Jornal O Vale o artigo: “Perfil na Internet defende Banhado”, 

divulgando a criação de uma página no Facebook administrada pela Comissão de Moradores 

do Banhado e movimentos sociais apoiadores. Na página são divulgados vídeos, poesias, 

depoimentos e textos dos moradores contrários aos projetos viário e ambiental (Vide anexo 

6.1.2). Nesse sentido, Renato Leandro concedeu entrevista ao jornal representando o 

movimento: “A internet traz visibilidade e queremos que toda a sociedade veja o que o atual 

governo quer fazer no bairro. Vão degradar o meio ambiente e ainda abrirão espaço para a 

especulação imobiliária” (LAM, 2014). 

O MPL, visando conciliar o tema da mobilidade urbana com o tema da habitação, 

defendido pela Comissão de Moradores do Banhado, utilizava coletivamente a página Banhado 

Resiste para denunciar a característica segregadora da Via Banhado, direcionada 

exclusivamente para o uso de automóveis dos moradores da região oeste. O MPL utilizou da 

ironia para nomear a Via Banhado como: Via Alphaville, numa alusão ao Residencial 

Alphaville construído na região oeste (BANHADO..., 2014):  

 

A “Via Banhado” ou melhor, Via Alphaville, projeto previsto para passar por cima da 

Comunidade do Banhado, exemplifica hoje para quem trabalha a prefeitura, e para 

quem a cidade é feita. A realidade brasileira, de investir 12 vezes mais em transporte 

privado do que em transporte público é intensificada a cada mega via como essa, que 

visa diminuir o trânsito nas regiões nobres da cidade, em detrimento da remoção de 

centenas de pessoas, e de sua mudança para bairros extremamente periféricos e com 

péssima infra estrutura  (BANHADO..., 2014). 

Em meio ao processo de luta simbólica, observam-se formas de absorção de 

conhecimentos pelos agentes posicionados no campo político. Os agentes da comunidade 

Jardim Nova Esperança, administradores da página Banhado Resiste compartilham 

informações via internet, atingindo grupos de outros movimentos sociais com posições tanto 

antagônicas como semelhantes às visões de mundo da Comissão de Moradores do Banhado. Os 

agentes dos movimentos sociais absorvem informações sobre a história e cultura do bairro, e 

por sua vez, compartilham suas ideias com a Comissão de Moradores do Banhado. Em 

postagem do dia 11 de maio de 2015 na página Banhado Resiste, se nota o discurso do MPL:  

 

A Via Banhado faz parte do compromisso do governo para com empreiteiras, 

empresários e a classe alta da cidade, porque só beneficiará essa parcela da população, 

enquanto expulsa diversas famílias de suas casas e de suas próprias histórias, 

colocando-as em bairros afastados, negando o acesso a cidade que muitas pessoas que 

moram em periferias já não têm, além de destruir uma área de preservação ambiental 

e patrimônio da cidade. Ainda, a via incentivará a utilização de mais automóveis, 

agravando assim, a situação do ar que está cada vez mais poluído e os problemas 

respiratórios que já atingem a população. Daí fica a pergunta: essa cidade é para carros 

ou para pessoas? (BANHADO..., 2015).  
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Além do MPL, o Movimento Mídia Ninja publicou em 18 de julho de 2014 na página 

oficial do movimento, artigo de apoio à comunidade. O texto explora questões ambientais e 

históricas do bairro:  

No Banhado estão localizadas cerca de 470 famílias, que, em média totalizam 1700 

pessoas. As terras que estão com a comunidade desde 1930 são passadas de geração 

a geração, e inclusive alguns possuem escrituras ou direito por usucapião. Dos cinco 

milhões de metros quadrados do local, 1 milhão está na posse da prefeitura, sendo o 

restante de posse dos moradores locais. 

Na região pratica-se a agricultura de subsistência. Cultivo de hortas, árvores frutíferas 

e criação de animais são facilitados pela terra fértil. A riqueza do local é evidenciada 

pelas mais de 60 nascentes que possui, mas que estão em perigo pela contaminação 

de esgoto despejado no central da cidade que segue para o Rio Paraíba do Sul sem 

tratamento (MÍDIANINJA, 2014). 

 

A Frente Feminista, através de Daniele Ribeiro Nogueira, expressou abertamente o 

apoio do movimento em reportagem de jornal: “Apoiamos não só a permanência dos 

moradores, mas também a regulamentação e urbanização do bairro” Na mesma reportagem, 

David Morais teceu discurso semelhante à Frente Feminista: “Por que ao invés de tirar a gente 

daqui não urbaniza o bairro? Não somos contra o progresso da cidade, somos contra a gente ser 

retirado daqui como animais” (MELHADO, 2014). 

Um dos protestos de cunho simbólico, repetido diversas vezes pela Comissão de 

Moradores do Banhado e movimentos apoiadores foi o ato: “Abrace o Banhado”. Na página do 

Facebook “Banhado Resiste”, moradores do Jardim Nova Esperança e integrantes dos 

movimentos posam para fotografias portando uma faixa com a mensagem “Abrace o Banhado” 

(BANHADO..., 2014). 

Administradores da página Banhado Resiste também são responsáveis pela circulação 

de depoimentos dos moradores, como esta postagem de um morador tradicional do Banhado:  

 

Banhado foi onde nasci, cresci, fiquei moço, enfim é minha casa! Meus pais chegaram 

no Banhado em 1936, abriram as valetas para escoar as águas e plantavam na várzea 

milho, feijão, bananas, verduras, etc, muitas coisas. Como meu pai e outros 

lavradores, temos história aqui! Um local próximo a tudo, estamos na cidade e na roça 

ao mesmo tempo, estamos há quase 80 anos fixados no local, portanto NÃO 

QUEREMOS SAIR PARA LUGAR NENHUM, estamos felizes aqui e que as 

autoridades cumpram seu dever de cidadania de melhorias no bairro POR 

FAVOR....nós somos brasileiros cidadãos trabalhadores!!!!” Kardec Gonzaga, 

morador (BANHADO..., 2014). 

 

Como foi dito anteriormente, os administradores da página Banhado Resiste fazem uso 

de poesias, e este meio tem sido espaço para a expressão e divulgação dos poetas 

(BANHADO..., 2014):  

A RODOVIÁRIA 
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Na rodoviária velha 

esperando a condução 

sangrara uma sequela, 

que ficou no coração. 

Um amigo de serviço 

perguntara para mim: 

me diga Zé Mauricio 

por que sofre assim? 

 

Nos seus olhos olharei 

sem vergonha, sem temer 

e assim responderei 

para ele entender? 

Amigão considerado 

se estou sem alegria 

foi porque o meu Banhado, 

virou uma rodovia. 

 

Até com conjuntivite 

daqui mesmo da pra ver  

a pontinha da elite, 

lá em baixo aparecer. 

Veja só que covardia 

não citou-se nos comícios 

que além da rodovia,  

lá teria edifícios.  

 

Meu amigo estimado 

quando a conclusão chegar 

o meu lenço tão surrado,  

eu preciso apanhar. 

Pois ao ver o meu banhado 

de dentro do circular 

eu me lembro do passado, 

eu começo a chorar. 

 

Meu amigo esta gestão 

ofertou-nos moradia 

esqueceu-se do feijão  

que comemos todo dia. 

A casa não é de graça 

A gente têm que pagar 

Hoje fome a gente passa, 

para ter onde morar.  

 

(Zé Mauricio Babau)  

 
Além do depoimento da militante da Frente Feminista, os administradores da página 

Banhado Resiste também inseriram depoimentos de ambientalistas para reforçar a integração 

da luta por moradia com a preservação ambiental.:  

 

Toda via expressa, automaticamente, atrai investimentos imobiliários, atrai postos de 

gasolinas, supermercados, entre outras coisas, isso é inevitável. [...] Vai agravar muito 

o quadro ambiental com a circulação de automóveis ali. Vai ter mais emissão de 

monóxido de carbono, dióxido de enxofre na atmosfera. José Moraes, professor de 

história e poeta (BANHADO..., 2014). 
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Retribuindo a apoio ao MPL, gerenciadores da página Banhado Resiste compartilharam 

textos e imagens da página do Facebook do Movimento Passe Livre de São José dos Campos, 

em apoio às manifestações contrárias ao aumento da passagem do transporte coletivo, 

realizadas no primeiro semestre de 2015. Em protesto simbólico, o movimento utilizou como 

alvo a casa do Prefeito Carlinhos Almeida, situada no Jardim Esplanada. Duas faixas foram 

pregadas na porta da garagem da casa do ex-prefeito, com os dizeres: “Contra o aumento da 

tarifa. 3,40 Não! #Frente de Luta pelo Transporte”, e a segunda; “Banhado hoje, Banhado 

sempre, Banhado Resiste” (BANHADO..., 2014), numa união de plataformas políticas – ao 

capital simbólico se junta o capital social. Por fim, os manifestantes queimaram um objeto feito 

artesanalmente que simbolizava uma catraca de ônibus, em protesto simbólico contra o aumento 

da tarifa. 

As redes de movimentos (networks) são a inovação mais recente dos movimentos 

sociais, diz Marteleto (2001). Nas redes de movimentos sociais surgem novas práticas políticas 

articulatórias das ações localizadas. Tais práticas interconectam o local e o global, gerando uma 

cultura política que tem levado movimentos e lideranças a ampliarem seus horizontes, 

descartando as formas de sectarismo restritivo, juntando forças em várias frentes unificadas de 

ação. 

O movimento Banhado Resiste adquiriu estratégias de luta urbana da geração de 

movimentos das Jornadas de Junho de 2013. Como aponta Rolnik (2013), tais jovens 

manifestantes dominaram o espaço das redes sociais para articular estratégias de luta urbana, 

transformando o Facebook e o Twitter em holofotes sobre novos temas e perspectivas, abrindo 

uma brecha, ainda incipiente, no monopólio da comunicação exercido pela grande mídia.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos Quatro Tempos do Banhado buscamos desvelar o poder simbólico contido nos 

planos de intervenção tecnicamente legitimados pelo discurso técnico-científico dos 

planejadores urbanos, também presente no senso comum, relacionado às propostas de 

intervenção urbana para a área do Banhado, bem como as estratégias de enfrentamento a esses 

projetos. 

Nesse sentido, o presente trabalho almeja ser uma grande contribuição para os estudos 

em planejamento urbano e regional, de modo que o olhar de historiador do referido autor 

propiciou a este trabalho adquirir o formato de história urbana e história documental, a partir 

da compreensão do processo histórico, de forma integrada e multiescalar.  

Enquanto campo intelectual, o planejamento urbano é determinado pela estrutura das 

relações objetivas exercida por grupos e agentes interessados em ocupar melhores posições no 

campo de forças. Enquanto sistema simbólico, o campo é determinado pela produção de bens 

simbólicos, de agentes a serviço das classes e frações de classe, com alguma relação com o 

campo do poder. Como qualquer campo, o planejamento urbano incide na produção de práticas 

e ideologias necessárias para a concentração de poderes e privilégios por determinadas classes 

e frações de classe, contribuindo para a manutenção do status quo entre dominantes e 

dominados ou para transformar completamente as relações de força vigentes.  

No caso de São José dos Campos o campo de forças foi se tornando cada vez mais 

complexo conforme se estruturava e era estruturado pelo crescimento urbano e industrial, que 

implicou no desenvolvimento das classes e frações das classes dominantes. Conforme as classes 

e frações das classes dominantes acumulavam poderes e privilégios, elas buscavam direcionar 

o sentido do planejamento urbano e regional a partir de seus próprios interesses, por meio de 

grupos e agentes melhores posicionados no campo de forças. Nos Quatro Tempos identificamos 

a junto ao campo do poder a presença de agentes representantes de instituições com alguma 

relação com as classes e frações das classes dominantes, por exemplo: ITA, CTA, INPE, ACI, 

Rotary Club, Lions Club, AESJ, AEASJC, ACONVAP, ASSEIVAP, FVE, SINDAREIA, e 

outros mais, com alguma influência no campo do poder, de modo que a busca por direcionar o 

planejamento urbano e regional incidiu na maior concentração de poderes e privilégios pelas 

classes e frações da classe dominante.  

Nos Quatro Tempos do Banhado as classes e frações das classes dominantes buscaram 

o apoio de intelectuais posicionados no campo do planejamento urbano, tanto acadêmicos como 

consultores especializados, alguns reconhecidos internaciomente, como Anhaia Melo, Jorge 
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Wilheim e Rosa Kliass. Estes organizaram as pretenções das classes dominantes para o 

Banhado em planos e propostas ambiciosas, que refletiam o contexto histórico de cada época – 

Sanitarista, Funcionalista, Funcionalista na Abertura Política e Empresarial.  

Assim como existe uma diversidade de campos em disputa no mundo social, também 

existem diversos habitus, nos quais os agentes traduzem as dimensões objetiva da socidade e 

subjetiva individual, e, portanto, determina o modo de agir. Com base neste princípio, 

consideramos que a ação governamental do planejamento urbano em São José dos Campos 

assumiu um caráter heterogêneo, e ao mesmo tempo, singular, devido a combinação de modelos 

de urbanismo, mais especificamente, o francês e norte-americano. Grosso modo, o 

planejamento urbano de São José dos Campos é semelhante a uma caixa de ressonância de 

vários discursos do urbanismo.    

No período sanitarista os resultados obtidos por meio das entrevistas e observação 

participante foram sintetizados na persona fictícia do forasteiro. A partir da visualização da 

paisagem do platô, onde está situado o centro de São José dos Campos, o forasteiro revela o 

espaço concebido com a criação de representações do espaço que exprimem através da 

linguagem sua percepção do Banhado como um “mar” e uma “praia”. Seu ponto de vista é do 

observador externo que visualiza a paisagem “de cima”, cujo habitus reproduz uma visão 

pictórica da paisagem, carregada de representações que privilegiam os elementos bucólicos e 

marítimos da paisagem do Banhado como: a orla, as vaquinhas, o pôr-do-sol, a Serra da 

Mantiqueira, a fumaça dos fogões à lenha das casinhas, o anfiteatro.  

O viajante oitocentista, o memorialista e o urbanista são os agentes responsáveis pela 

circulação dos signos privilegiados para representar o Banhado no período sanitarista. Os signos 

marítimos e rurais simplificam a paisagem, reduzindo-a ao viés contemplativo. No 

planejamento sanitarista a cidade é modificada pela engenharia sanitária e princípios 

higienistas, cunhados tradicionalmente no auge do urbanismo progressista, na passagem do 

século XIX e XX. A herança da reforma funcional e estética de Paris, conduzida pela 

administração autoritária de Haussmann, consolidou um modelo baseado em amplas avenidas 

que passaram a concentrar grandes edifícios e bulevares, fazendo parte do habitus e da estrutura 

do campo intelectual do planejamento urbano das cidades brasileiras, entre a Primeira 

República e a Era Vargas.  

Em São José dos Campos, a nomeação do engenheiro Francisco José Longo ao cargo 

de prefeito sanitário, chancelada pelo Governador Adhemar de Barros, concedeu ao prefeito 

sanitário a legitimidade do regime autoritário para implementar as reformas urbanas, visando 

transformar a cidade numa estância de tratamento da tuberculose.  
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No final da década de 1930 o impacto causado pelo prolongamento e alargamento das 

vias, que incluiu a demolição das casas do lado par da Rua São José, não apenas “descortinou” 

o Banhado, como dizem os documentos oficiais, mas ampliou a difusão das representações do 

espaço, fundada em signos marítimos e bucólicos da paisagem do Banhado, no campo do 

planejamento urbano e no senso comum. Com a criação dessa ampla e larga avenida, agraciada 

pela luz do poente e pelos ares da Mantiqueira, emoldurada pela extensão verde da grande 

planície, criou-se teórica e praticamente o cartão postal da cidade. A avenida criada foi inspirada 

nos bulevares parisienses, de modo que a Avenida São José termina consolidando a percepção 

da paisagem do observador externo, do forasteiro, “de cima”.  

 Nenhuma menção foi encontrada nos documentos públicos e nas reportagens da época 

sobre o destino das famílias desapropriadas da Rua São José, que habitavam em pequenas casas 

de pau-a-pique, removidas em nome da higiene e saúde pública. De forma semelhante, a 

Comunidade do Banhado, que habitava a planície junto ao traçado da ferrovia, sequer é inserida 

nas representações do espaço, “de cima”, com exceção das projeções bucólicas, como a fumaça 

de fogões à lenha das casinhas rurais inseridas na várzea.  

Há uma separação entre natureza e cultura na representação do espaço, cujo primado 

tem origem na própria ciência moderna, que enquanto sistema mecânico universal, rompeu a 

concepção mítico-filosófica de mundo com domínio da razão, instaurando a clivagem natureza 

e sociedade. A modernidade instaurou a naturalização das paisagens, impedindo a visualização 

dos híbridos que persistem, ocultos pela representação.  

A modernidade instaurou uma linha abissal entre os saberes científicos e populares. 

Deste lado da linha o conhecimento científico validado como o único detentor da verdade e 

poder, e do outro lado da linha os saberes populares, considerados de segunda categoria. A linha 

abissal se reproduz nos documentos e nas entrevistas. Os documentos reproduzem as 

representações oficiais do Banhado, enquanto cartão postal – o concebido. As entrevistas com 

moradores do Banhado nos apresentam os saberes desconsiderados, marginalizados e 

ocultados, repleto de simbolismos – o percebido e vivido. De início as narrativas dos moradores 

indicam a ancestralidade da ocupação rodeada de origens quilombolas, indígenas, migrantes e 

outros.   

No pós-guerra a cidade, que outrora vinha sendo administrada como laboratório do 

planejamento sanitarista, torna-se laboratório do planejamento desenvolvimentista. Sem receita 

suficiente para efetuar grandes obras, a municipalidade investe em estudos de planejamento 

urbano e regional. No ano de 1958 o CEPEU, que na época era dirigido por Anhaia Melo, 

assinou o contrato com o Município de São José dos Campos para o desenvolvimento do 1° 
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Plano Diretor. O Plano CEPEU foi desenvolvido numa metodologia de longo prazo entre 1958 

a 1964, e, posteriormente editado entre 1971 a 1972. O leitor poderá estranhar a decisão do 

autor por periodizar o Plano CEPEU no Planejamento Funcionalista, embora o plano houvesse 

sido formulado no contexto que antecedeu o golpe civil militar de 1964. Na verdade, o Plano 

CEPEU foi classificado no Planejamento Funcionalista por sua importância peculiar, pois se 

tornou o fio condutor do planejamento urbano de São José dos Campos.   

Nesse sentido, a visão de cidade formulada no Plano CEPEU repercutiu na elaboração 

da primeira proposta para o sistema viário, baseado no sistema circular de avenida de fundo de 

vale. Embora o urbanismo inglês representasse uma influência considerável no CEPEU, 

principalmente pela adesão de Anhaia Melo a essa escola de urbanismo, na verdade as propostas 

de avenidas de fundo de vale revelam que o CEPEU recebeu inúmeras influências urbanísticas, 

inclusive dos projetos de avenidas de fundo de vale e anéis viários, defendidos por Prestes Maia, 

antagonista de Anhaia Melo. Ademais, a ideia da “cidade sem favelas” foi cunhada 

preliminarmente no Plano CEPEU, com a colaboração de atores locais posicionados no 

Movimento pelo Desfavelamento, que teve uma forte atuação na Favela da Linha Velha, 

visando remover aquele núcleo para dar lugar a primeira avenida de fundo de vale da cidade. 

No Banhado, a continuação das obras de prolongamento e abertura da Avenida São José 

consolidava a representação do cartão postal, cunhada no período sanitarista.  

Em 1971 na gestão militar de Sergio Sobral, o planejamento urbano foi desenvolvimento 

pelos escritórios de planejamento. A SERETE Engenharia e o Escritório Jorge Wilheim 

desenvolveram o 2° Plano Diretor, o PDI – Plano Diretor Integrado. O Plano SERETE atualizou 

os estudos do Plano CEPEU. No setor viário, o Plano SERETE concebeu a ideia da Via de 

Integração – a espinha dorsal, projetada para sustentar toda a estrutura viária e conectar as 

regiões da cidade. A remoção das famílias da Linha Velha, situadas no Córrego do Lava-pés, 

consolidou a criação da Avenida Fundo do Vale e a visão da cidade sem favelas. 

No Plano SERETE, o Banhado era objeto de intervenção estética, mas também 

funcionalista, através da proposta do Parque da Cidade, baseada na criação de um parque 

temático. Em 1973 tal proposta foi amadurecida quando a Municipalidade contratou escritórios 

geridos por especialistas de renome na arquitetura moderna como Jorge Wilheim e Rosa Kliass. 

Junto ao engenheiro sanitário William Gamér, esta equipe elaborou uma proposta ambiciosa do 

Parque Regional do Banhado. Através da técnica que moderniza e embeleza, os técnicos 

elaboraram a proposta de um parque temático de dimensões regionais.  

O Parque Regional do Banhado, idealizado no contexto de euforia do Milagre 

Econômico, visava uma transformação radical da paisagem através da inserção de uma rede 
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serviços especializados, gerida pelo Grupo Disney Word. O interesse do Grupo Disney World 

se alinha ao objetivo principal da proposta: a apropriação da paisagem para consumo visual, de 

modo que o parque temático combinava o elemento estético e funcional da paisagem 

transformada.  

A proposta do Parque Regional do Banhado requeria a remoção da população do 

Banhado. Com a remoção da favela, dava-se lugar à representação da paisagem transformada, 

que explorava as características bucólicas e marítimas da paisagem a ser consumida 

visualmente, como o trem, o mar, a praia, o pôr-do-sol, a Serra da Mantiqueira. No entanto, as 

novas tecnologias deveriam transformar as representações tradicionais para adequá-las ao 

projeto. Assim, o trenzinho foi atualizado na ideia da “cidade do interior que possui um 

monotrilho elevado”. A criação dos lagos e praias artificiais materializava a representação da 

“cidade do interior que possui um mar”, “a cidade do interior que possui uma praia”, e por fim, 

“a cidade que possui o Parque do Banhado”.  

O Parque Regional do Banhado incluiu a construção de loteamentos fechados para as 

camadas ricas, ao mesmo tempo, condenava as habitações das famílias do Banhado. Os novos 

condomínios propostos para a área de várzea estariam conectados a um moderno sistema de 

avenidas. Três sistemas foram propostos: o sistema viário local do parque, o sistema viário 

principal do parque, e o sistema viário da cidade. Na proposta do Parque Regional do Banhado 

a concepção original de avenidas de fundo de vale amadureceu a ideia do anel viário com a 

proposta de um conjunto de anéis viários, dois situados no setor da Favela da Linha Velha e 

outro na Concha do Banhado, onde habitava a comunidade tradicional.  

Na narrativa fictícia, uma família migrante que perdera seus vínculos de sociabilidade 

com a remoção da Linha Velha encontra no Banhado uma oportunidade de estar próxima ao 

centro, bem como manter o estilo de vida rural, ao qual estava acostumada na Linha Velha. Ao 

praticar o novo espaço, a família migrante reproduz o espaço vivido do Banhado.  

Nas narrativas dos moradores, revela-se o Banhado de antigamente, cujo espaço e tempo 

eram marcados pelo ciclo sazonal das enchentes do Rio Paraíba do Sul. Os moradores revelaram 

o espaço vivido, permeado pela presença do sobrenatural, das lendas e dos causos. O Banhado 

vivido é representado como “uma roça na cidade”, um misto de rural e urbano.   

No período da abertura política, os estudos anteriores de planejamento urbano, isto é, o 

Plano CEPEU e o Plano SERETE, serviram de base para a consolidação da proposta viária 

oficial, que veio a se tornar a visão de cidade definitiva – a cidade que possui o anel viário. No 

âmbito do II PND e Plano do Macroeixo, o engenheiro Ednardo de Paula Santos, prefeito 

nomeado pela Ditadura Militar, deu início à realização dos estudos do anel viário. Em 1977 o 
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prefeito Ednardo de Paula Santos articulou junto ao DER-SP o comissionamento do engenheiro 

Ronaldo Garcia para a Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Por se especializar em 

assuntos viários, Ronaldo Garcia conduziu o Projeto Geométrico do Anel Viário, junto a uma 

empresa de engenharia contratada na época – a ETEL.  

O Projeto Geométrico do Anel Viário foi veiculado na mídia da época com a promessa 

de transformar São José dos Campos numa “nova cidade”. O conceito de “espinha dorsal” do 

Plano SERETE foi preservado, atualizado na concepção do anel interno e no sistema de 

expansão para a região sul. A integração entre o sistema viário municipal e regional resgataram 

as antigas propostas dos planos diretores, que anteviram a ligação das vias intraurbanas com as 

vias regionais. Originalmente, o Projeto do Anel Viário não foi pensado de forma restrita à 

gestão Ednardo de Paula Santos. Concebido como um “plano funcional”, o Projeto do Anel 

Viário foi planejado no horizonte de vinte anos com a responsabilidade de conectar todas as 

regiões da cidade. Acompanhando o deslocamento histórico das classes de alta renda de São 

José dos Campos para a região sudoeste, o Projeto do Anel Viário, através de seu anel interno, 

estabeleceu a conexão entre o setor sudoeste e o centro com a construção de avenidas de fundo 

de vale no Córrego Vidoca nas décadas de 1980 e 1990.  

Entre 1970 e 1980 a concentração de renda e terra para privilégio da industrialização 

contribuiu para a formação de bolsões de assentamentos populares nas regiões sul e leste. A 

partir de 1977, com a retomada da política de desfavelamento, o município gradativamente 

contribuiu para a consolidação da dispersão urbana, pela implantação de conjuntos 

habitacionais nas regiões mais populosas e afastadas do centro. Como dito, o sistema de 

expansão do anel viário foi pensado originalmente para a região sul. Na década de 1990 os 

populosos bairros da região sul tiveram sua conexão com o centro viabilizada. Na mesma 

década, a conexão entre as Marginais do Vidoca e a Avenida Teotônio Vilela (Av. Fundo do 

Vale) foi executada, finalizando a conexão entre as regiões sul, leste e norte.  

Neste período de duas décadas, a área do Banhado foi tratada em duas propostas de 

intervenção urbana. A primeira de 1981 tratava da apropriação estética e funcional do Banhado 

para o consumo visual na forma de um parque temático, pela contratação do CNEC, pela gestão 

Bevilacqua. A segunda entre 1991 a 1992, visou romper com a transformação da paisagem do 

Banhado aos moldes de uma Disney World Tropical pela proposta de um parque ecológico. 

Ambos tiveram em comum o consumo visual da paisagem a sua transformação em centro 

turístico. Apesar dos esforços iniciais do parque ecológico, nenhuma das propostas almejou 

efetivamente integrar os moradores do Banhado aos projetos de parque. Na verdade, as 

propostas de parques do Banhado, tanto os temáticos como o ecológico, adequavam-se aos 
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projetos hegemônicos, como o anel viário. Deste modo, a representação da “cidade que tem o 

Parque do Banhado” estava sintonizada às costumeiras representações do espaço concebido, 

incluindo “a cidade do interior que possui um anel viário”, “a cidade do interior que possui o 

metrô de superfície” e outras.  

Os gestores do período funcionalista e da abertura política exerciam uma postura 

patriarcal para com a Comunidade do Banhado. Cientes dos inúmeros conflitos fundiários que 

os projetos de parques poderiam ocasionar no futuro, tanto com a Comunidade do Banhado 

como os grandes proprietários, as gestões de Sobral, Bevilacqua e Pedro Yves mantinham o 

contato direto com os moradores, ao ponto de participar de solenidades no bairro. A gestão 

Bevilacqua realizou a instalação das redes de água e energia elétrica. Normalmente, por esta 

relação patriarcal, a luta dos moradores organizados numa Sociedade Amigos de Bairro é 

apagada da memória coletiva, que venera a figura do político benfeitor. O poeta Zé Maurício 

Babau, que revelou o espaço vivido no Banhado, apresentou em suas composições o 

agradecimento à Bevilacqua e Maluf por terem efetuado a ligação das redes de água e energia 

elétrica no bairro.      

No planejamento empresarial há uma continuidade do Projeto do Anel Viário com o 

Banhado representando o último trecho do anel viário. Na gestão da prefeita Ângela Guadagnin, 

a primeira vitória de um partido de esquerda no município pós-ditadura militar, o PDDI de 1995 

instituiu as ZEIS no ordenamento urbanístico municipal, beneficiando diretamente diversos 

loteamentos irregulares e favelas não integradas ao perímetro urbano. Nessa época, o Jardim 

Nova Esperança tornou-se uma ZEIS, passível de urbanização e regularização fundiária. 

Entretanto, o reconhecimento das ZEIS não implicou na sua regularização urbanística, uma vez 

que o reconhecimento fundiário não solucionava as questões de precariedade.  

Na gestão Emanuel Fernandes, um instrumento do PDDI de 1995, a Operação Urbana 

é utilizada para firmar uma parceria público privada entre o BID e a municipalidade. O objetivo 

era captar recursos para o Projeto Casa da Gente, vinculado ao Programa Habitar Brasil-BID 

executado pelo Governo Federal. Embora o Programa Habitar Brasil-BID fosse essencialmente 

um programa de urbanização de favelas, as entrevistas com atores chave na municipalidade e 

no BID revelaram que no caso, o Projeto Casa da Gente, centrava-se na remoção de favelas.  

Em 2002 o Banhado se tornou área de proteção ambiental do Estado de São Paulo pela 

Lei N. 11.262/2002 (SÃO PAULO, 2002). No mesmo ano todas as favelas do município foram 

mapeadas pela municipalidade. Nessa época os entrevistados revelaram o processo de 

esvaziamento das políticas sociais no bairro, com destaque para ações de eliminação da favela 

pela presença ostensiva da polícia e assédio dos servidores municipais.  
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Observa-se que as relações patriarcais entre gestores e a comunidade não são as mesmas 

do período desenvolvimentista. Por um lado, se no planejamento nacional-desenvolvimentista 

e desenvolvimentista-militar o poder era estritamente repressivo, por outro, com o planejamento 

neoliberal intensifica-se as relações de poder repressivas de forma bélica, ou seja, o poder sobre 

os dominados assumiu na contemporaneidade estratégias refinadas de guerra silenciosa e guerra 

prolongada. Grosso modo, na contemporaneidade a guerra contra os pobres ocorre 

cotidianamente por meio de medidas legais, como a distribuição desigual de terra e renda, o 

desmantelamento dos equipamentos de proteção social, a ação violenta das polícias nas 

periferias, etc.  

De fato, o relacionamento entre a municipalidade e a comunidade parece cada vez mais 

desgastado nas entrevistas com os moradores. Nas narrativas percebe-se uma distinção entre o 

centro e o Banhado, manifestado na percepção dos moradores para com a discriminação 

exercida pelos “de cima” contra “os debaixo”. Na relação entre os dois polos são apresentadas 

situações de discriminação no trabalho, na escola e na saúde. Para conseguir uma ocupação 

remunerada sem correr o risco de serem discriminados por morarem do Banhado, as pessoas 

fazem uso da expertise, mentindo o endereço no currículo como garantia de sobrevivência. Os 

moradores do Banhado expressam o espaço percebido verbalmente como “os de cima” e “os 

debaixo”, revelando a luta de classes.  

Nas entrevistas a opressão não se restringe aos dois polos: “os de cima” e “os debaixo”, 

mas também ocorre entre os próprios moradores através de distinções físicas e simbólicas do 

próprio núcleo como as “chácaras” e a “favela”; “a parte alta” e a “parte baixa”; “lá na frente” 

e “do outro lado”. Há uma disputa por moradia na “parte alta do bairro”, onde não há risco de 

alagamento em dias chuvosos. Nas “chácaras”, os moradores utilizam a fofoca como artifício 

para discriminar os moradores do núcleo adensado, representados como a “favela”.  

As diretrizes do PDDI de 2006 foram executadas por um plano estratégico – o Programa 

de Estruturação Urbana (PEU). Nas entrevistas com atores vinculados ao BID e à 

municipalidade, revela-se que o programa havia sido planejado originalmente na forma de 13 

obras viárias. Ao financiar o PEU, o BID viabilizou os investimentos necessários para a 

expansão do anel viário através da incorporação de cinco obras viárias plano originário. No 

entanto, estabeleceu condicionalidades para a municipalidade ter acesso à carteira de 

investimentos, via inclusão no Programa de melhorias ambientais e modernização da 

administrativa.  

Agentes locais e regionais fomentavam a construção de um parque ambiental, visando 

tornar o uso mais restritivo à ocupação humana. A Lei N. 8756/2012 que criou o Parque Natural 
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Municipal do Banhado (PNMB), instituída pelo prefeito Eduardo Cury do PSDB, estava 

enquadrada no SNUC (BRASIL, 2000). A questão crucial que determinaria o destino das 

famílias afetadas se inscreve na mudança de tratamento da propriedade. Enquanto na categoria 

APA existe a possibilidade de permanência de propriedades, desde que compatibilizadas com 

as funções ambientais da área, na categoria parque natural as terras são declaradas de posse e 

domínio público. Com efeito as terras particulares situadas no perímetro do parque natural 

devem ser desapropriadas.  

Por um lado, a prefeitura municipal concentrou esforços na remoção das famílias do 

Banhado, combatendo diretamente o movimento de resistência dos moradores. Por outro lado, 

90% das propriedades que compõem e área do Banhado são particulares, oriundas de antigas 

famílias tradicionais, que utilizam a área somente para pastagem, obviamente aguardando o 

momento favorável para efetuar o loteamento de suas áreas. Em 2003, algumas dessas famílias 

entraram com processo judicial, quando as restrições à propriedade imposta pela lei ambiental 

entraram em vigor.  

Outra questão corresponde ao discurso da verba da Petrobrás como condição primordial 

para a criação do parque ambiental. O governo do Estado de São Paulo, representado pelo 

CONSEMA, exigia a desapropriação imediata das famílias do Jardim Nova Esperança como 

condição necessária para transformação do Banhado numa Unidade de Conservação, caso 

contrário, os recursos da Petrobrás destinados ao município como compensação ambiental pelas 

obras de expansão da REVAP seriam destinados para o Parque Estadual da Serra do Mar. As 

empresas de mídia locais utilizaram este artifício para circular uma suposta urgência na 

remoção das famílias do Banhado.  

Potenciais agentes da classe dominante, os jornalistas têm grande responsabilidade na 

circulação de ideologias. Assumem o papel de árbitro, legitimando os interesses dos grupos 

dominantes, ameaçando por vezes a autonomia do poder do Estado. Exercem a hegemonia da 

classe dirigente por meio do discurso da instituição que representam, buscando o “consenso” 

da população em torno das ideias dominantes. No Planejamento Empresarial, discurso político 

e midiático que veiculou a suposta condição para aquisição da verba da petrolífera – a remoção 

da Favela do Banhado – é na verdade uma forma de chantagem utilizada para conquistar o 

consenso da população.  

Os jornalistas da cidade fazem uso da repetição de palavras estratégicas carregadas de 

sentido. Aparentemente normais para o leitor comum, os jornalistas inserem as palavras 

“impasse”, “entrave”, para representar a ideia de que existe um “impasse”, um “entrave” entre 

o poder público e os moradores do Banhado. Algumas vezes os jornalistas apresentaram os 
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moradores do Banhado como “obstáculo” para a criação do parque, devido ao movimento de 

resistência. Veiculam a remoção do Banhado como um “fato consumado”, esvaziando a 

capacidade de resistência interna do Banhado, ao mesmo tempo, criminalizam a comunidade 

reduzida à imagem da favela.  

O Plano Estratégico Centro Vivo formulado pelo IPPLAN tratou da “regeneração” da 

área central, por meio de oficinas e diagnósticos. O conceito de gentrificação propõe um olhar 

crítico para o processo de substituição de classes sociais nas áreas centrais. A “regeneração”, 

nome auferido pelos agentes da classe dirigente ao processo, evoca a associação ao termo 

médico, “voltar ao normal”, um processo de recuperação.  Porém, este “retorno” das camadas 

ricas tem ocorrido às custas da expulsão das classes populares do centro urbano.  

O Centro Vivo expõe a intenção de expulsar os segmentos indesejáveis do centro, 

embasados no uso da reapropriação estética do centro, transformado em centro comercial para 

atividades noturnas. A orla do Banhado, remodelada como uma espécie de Boulevard à moda 

francesa, seria estruturada por um calçadão e uma linha do VLT, priorizando os signos 

marítimos e bucólicos. No plano econômico o Boulevard Banhado aumentaria o potencial 

construtivo de apartamentos nas áreas com alto coeficiente de aproveitamento. Obviamente, 

morar no centro seria privilégio de poucos abastados que pudessem adquirir algum apartamento 

nesse centro de negócios.  

Neste contexto, o PT estava posicionado como oposição ao governo do PSDB e era o 

partido apoiador da Comissão de Moradores do Banhado. Nas décadas de 1980 e 1990 o 

movimento social dos moradores do Banhado migrou duma estrutura vertical partidária, própria 

das associações de bairro, para uma estrutura horizontal não-hierárquica dos novos movimentos 

sociais. A Comissão de Moradores recebia o apoio de movimentos ambientalistas e movimentos 

sociais apoiados pelo PT como a CMP. Em 2013, com a vitória do PT nas eleições municipais, 

o partido se afastou dos compromissos firmados com a comunidade do Banhado e movimentos 

sociais, assumindo uma postura colaboracionista aos projetos hegemônicos. A desilusão 

política dos moradores do Banhado consolidou o caráter apartidário do movimento.   

A administração Carlinhos Almeida contratou o consórcio Planservi/Cobrape para 

elaboração do EIA/RIMA da Via Banhado. O estudo defendia a viabilidade da via expressa e a 

remoção dos moradores do Banhado como melhoria da qualidade de vida de toda a população 

da cidade. O consórcio Planservi/Cobrape classificou a área do Jardim Nova Esperança como 

ocupação de risco. Apontam para o despejo de esgoto sanitário sem tratamento das habitações 

como elemento poluidor da área. Alertam para o movimento de massa da encosta, que colocaria 

em risco a permanência dos moradores. No plano paisagístico e ambiental, para os consultores 
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a degradação atual seria contida com a criação da Via Banhado, semelhante a um cinturão 

protetor, impedindo novas ocupações e preparando a área para a criação do parque ambiental.  

Militantes de movimentos sociais da geração de 2013 uniram-se à Comissão de 

Moradores do Banhado mobilizados por causas comuns como: mobilidade urbana, meio 

ambiente, violência à mulher, etc. A peculiaridade dos movimentos sociais do século XXI está 

no formato horizontal e fluido das redes de movimentos sociais que no ciberespaço elaboram 

estratégias contra-hegemônicas. Pelas redes se comunicam, discutem, planejam, desembocando 

mil ações diferentes. Compartilham visões de mundo entre si, enriquecendo de conhecimento 

as ações conjuntas. Na página do facebook Banhado Resiste, criticaram a Via Banhado por seu 

caráter rodoviarista de privilégio ao uso do automóvel. Denunciaram a via expressa como 

interesse dos grupos dominantes na ligação da região norte à região das camadas mais abastadas 

da região oeste.  

A análise das entrevistas e documentos nos permitiu compreender as formas de 

resistência da Comissão de Moradores do Banhado aos projetos hegemônicos, mas também 

suas proposições através de associações com outros movimentos sociais, formando uma 

verdadeira rede de relações duráveis que permite à Comissão de Moradores do Banhado 

multiplicar os capitais disponíveis pelos grupos situados no campo de forças. Considera-se que 

a conjuntura histórica das Jornadas de Junho de 2013 favoreceu a configuração de uma rede de 

relações até então inexistente. Apesar das diferenças entre as gerações de movimentos sociais, 

a frente de movimentos sociais em defesa do Banhado, que vigorou nos anos de 2014 e 2015, 

contribuiu para inserir novos atores na Comissão de Moradores do Banhado, bem como novas 

estratégias de enfrentamento à hegemonia. Entre a opressão exercida pelos “de cima” sobre “os 

debaixo”, as estratégias contra-hegemônicas elaboradas em conjunto tornam-se uma mediação 

entre os dois polos.   

Além disso, a análise dos documentos e entrevistas confirmou a hegemonia da visão 

natural harmônica nas propostas de intervenção para a área do Banhado, legitimadas pela 

concepção ocidental de modernidade que realizou a dissociação entre natureza e cultura, 

consequentemente, desconsiderando e ocultando o aspecto de território de vida das pessoas que 

habitam a paisagem. 

A visão natural harmônica do Banhado cartão postal legitima a linha abissal entre os 

conhecimentos técnico-científicos validados deste lado da linha, e os saberes populares situados 

do outro lado da linha. Na contemporaneidade, o poço epistemológico que separa o Banhado 

da cidade ou “os de cima” e “os de baixo”, na percepção dos moradores, parece ampliar-se cada 
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vez mais com o planejamento empresarial, que é bem-sucedido no emprego de estratégias de 

guerra silenciosa e guerra prolongada contra a comunidade.  

Na guerra silenciosa contra os moradores do Banhado o Planejamento Empresarial 

carrega consigo a herança da matriz higienista, que também estava presente no período 

desenvolvimentista, validada por meio da negação da co-presença da população tradicional do 

Banhado em qualquer ação planejadora na área, majoritariamente, fundada numa concepção 

edílica de parque, de modo que somente o planejamento urbano garantiria o retorno da suposta 

natureza natural do Banhado. Com efeito, no discurso institucional os moradores do Banhado 

são enquadrados como empecilhos para as propostas de planejamento urbano, quais sejam, o 

parque e a via expressa. Nesse sentido a ação planejadora em São José dos Campos também é 

higienista, pois a remoção das famílias do Banhado seria viabilizada pelos planos. Grosso 

modo, o parque e a via expressa seriam os responsáveis por realizar o “trabalho sujo”, de 

realizar a “limpeza”, de extirpar a “sujeira” que macula a paisagem.   

Deste modo, o discurso do planejamento urbano em São José dos Campos se sustenta 

em matrizes discursivas historicamente criadas no campo de forças, onde os agentes entraram 

em embate para fazer valer determinada visão de cidade. Após a análise da documentação 

empírica e das entrevistas chegamos as seguintes conclusões:  

1) A Cidade que possui um Anel Viário: Esta matriz discursiva representa o sucesso do 

Projeto Geométrico do Anel Viário, que se transformou em cartão postal. O anel 

viário de São José dos Campos configura o êxito da proposta na conexão entre as 

regiões da cidade, ao mesmo tempo configurou uma cidade partida – a região 

sudoeste completamente estruturada com vias expressas e serviços especializados – 

as regiões sul e leste, com bairros populosos e afastados do centro. Enquanto cartão 

postal, o discurso da “cidade que possui um anel viário” viabiliza a reprodução do 

modelo nas áreas não urbanizadas, como os fundos de vale, linhas de transmissão de 

energia elétrica e ramais ferroviários desativados. Sem dúvida, a cidade que possui 

um anel viário constitui a matriz discursiva mais poderosa do planejamento urbano 

em São José dos Campos, chegando a concentrar 64% dos investimentos do BID. 

Originária do Plano CEPEU, esta matriz possui um fio condutor baseado na ocupação 

dos fundos de vale por sistemas de avenidas. Por sua vez as avenidas de fundo de 

vale funcionam como âncoras que garantem o direcionamento futuro da expansão 

urbana no sentido dos vales. Na contemporaneidade este é o modelo norteador do 

planejamento urbano da cidade, executado pelo PEU.  
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2) A Cidade sem Favelas: contemporânea, têm representando a imagem da cidade de 

São José dos Campos no Brasil e no exterior. Fundada em representações de uma 

cidade competitiva e sustentável, sem favelas, ou, que almeja erradicar todas as suas 

favelas. A “cidade sem favelas” se apresenta diante dos principais investidores da 

economia globalizada, incluindo o BID e o Banco Mundial, como uma cidade 

favorável aos negócios. Nesse sentido, o Jardim Nova Esperança é representado 

como o último remanescente de favelas, numa mostra do sucesso da política de 

desfavelamento no âmbito do Planejamento Empresarial. Na lógica da “cidade sem 

favelas”, com a remoção da Favela do Banhado todas as favelas do município 

estariam 100% tratadas.  

3) A Cidade que têm o Parque do Banhado: A transformação da paisagem do Banhado 

para o consumo visual e oportunidade de negócios por meio do turismo ecológico 

ainda representa um dos objetivos mais importantes da municipalidade como parte 

da gentrificação da área central, visando transformar a área central num grande 

centro de negócios e diversões noturnas. A “cidade que tem o parque do Banhado” 

legitima as representações usuais do observador externo, “de cima”, como “a cidade 

no interior que possui um mar”, “a cidade do interior que possui uma praia”, etc. 

Tais representações ocultam a presença do território de vida, “os debaixo”, cuja 

experiência só pode ser conhecida mediante a imersão do observador “dentro” da 

paisagem. A “cidade que possui o parque do Banhado” só reconhece os territórios 

de vida mediante a criminalização da pobreza, que se exerce através da violência 

jurídica e policial.  

4)  A Cidade do interior que possui um Transporte Rápido de Massa: Desde o 

planejamento desenvolvimentista, a municipalidade almeja integrar o traçado do 

Anel Viário ao transporte sobre trilhos, que assumiu diversas nomenclaturas que 

vendiam tecnologias de determinados grupos empresariais, nacionais e 

internacionais, como: “a cidade do interior que possui o monotrilho elevado”, “a 

cidade do interior que possui um metrô de superfície”, “a cidade do interior que 

possui um VLT”. Diante dos esforços no Governo Estadual no PAM, um transporte 

rápido de massa entre a capital paulista e a região do Vale do Paraíba parece 

viabilizar as antigas pretensões da municipalidade, visando ser reconhecida diante 

dos investidores globais como cidade competitiva e cidade sustentável. 

Provavalmente, a municipalidade utilizara no futuro o traçado do anel viário para 

diferentes modais, como o VLT. 
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Estas são as quatro matrizes discursivas do planejamento urbano em São José dos 

Campos, fruto do processo histórico de uma cidade marcada pela presença do Estado na 

condução do planejamento urbano e regional. Como qualquer cidade interiorana, as elites 

locais eram pouco desenvolvidas, quase sempre agrárias e decadentes economicamente. 

Numa pequena cidade falida desde final o Império, as elites de São José dos Campos 

iniciaram na década de 1930 uma relação de tutela com o Estado, e consequentemente, com 

as burguesias nacionais e internacionais por ele representadas. Em troca de maiores 

investimentos no setor público e privado, as elites locais abdicaram da autonomia política 

do município durante os períodos ditatoriais – Estado Novo e Ditadura Militar. Com efeito, 

a cidade foi transformada em laboratório do planejamento modernista, repercutindo na 

criação das matrizes discursivas do planejamento – “a cidade que possui um anel viário”; “a 

cidade sem favelas”; “a cidade que têm o Parque do Banhado”, “a cidade que têm o 

monotrilho elevado”.  

No Planejamento Empresarial, que na verdade pode ser compreendido como um 

híbrido modernista/pós-modernista, está condição de tutela se mantêm, não mais com o 

Estado, mas com os organismos financeiros internacionais. Apesar da autonomia 

conquistada com o processo de abertura política, as elites de São José dos Campos 

simplesmente não têm confiança na sua dominação político-econômica, de modo que 

buscam a proteção dos organismos internacionais, como o BID e o Banco Mundial, para 

impor formas autoritárias de dominação sobre a população mais pobre da cidade, em 

processo similar a dominação das burguesias nacionais, conceituado por Florestan 

Fernandes como contra-revolução prolongada.  

No PEU o BID impôs ao município uma série de condicionalidades para aquisição 

de credito externo, como o cumprimento das políticas operacionais do banco; a inclusão de 

melhorias urbano-ambientais e a modernização administrativa da máquina pública. Como 

resultado, o modelo neoliberal de cidade implementado em São José dos Campos combinou: 

de um lado, a matriz progressista francesa e rodoviarista norte-americana; do outro lado, o 

modelo neoliberal, voltado para a transformação da cidade em ambiente de negócios, 

portanto, sustentável e competitiva. 

O planejamento urbano em São José dos Campos, embora múltiplo e heterogêneo 

devido às inúmeras influências assimiladas no processo histórico, também é totalitário ao 

impor a maioria da população um único modelo de cidade. Na contemporaneidade, torna-se 

difícil uma mudança de paradigma contra a pensamento único neoliberal. O PT, 

principalmente na gestão Carlinhos Almeida, optou pela conciliação de classes, acreditando 
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que pudesse administrar a cidade de forma igualitária entre as classes populares e as classes 

dominantes. No entanto, a governabilidade do PT mantevesse restrita e dependente da 

câmara dos vereadores, onde a gestão Carlinhos Almeida enfrentava uma forte oposição. 

Tardiamente, a gestão Carlinhos Almeida compreendeu que não poderia abandonar os 

comprimissos firmados com o BID, não por seu governo, mas com a municipalidade. Com 

efeito, o PT abandonou suas bases, incluindo a Comunidade do Banhado, cuja promessa de 

campanha nas eleições municipais de 2012 seria garantir a permanência dos moradores no 

Banhado, 502egião502o502-os como guardas-parque. Talvez, o PT nunca tenha 

compreendido que o modelo neoliberal de cidade em vigor nunca poderá ser vencido 

mediante o firmamento de pactos e alianças com as classes dominantes.  

Na verdade, o planejamento urbano em São José dos Campos nunca compreendeu o 

que de fato é o Banhado. Ao longo da história todas as propostas de transformação da área 

do Banhado foram simplesmente tentativas projetar aquilo ele não é. Nunca o planejamento 

urbano em São José dos Campos esteve aberto para compreender o Banhado do ponto de 

vista “de dentro”, onde se pratica os saberes e fazeres tradicionais da Comunidade do 

Banhado, repassados de forma oral de geração para geração. Ora, a própria cartografia 

produzida pela municipalidade nos demonstra a reprodução da noção de invisibilidade das 

camadas pobres. Na maioria dos mapas da cidade o Banhado é representando como um vazio 

urbano.  

Este trabalho demonstra que o Banhado nunca foi um 502egiã urbano. Na verdade, 

a co-presença da Comunidade do Banhado com a cidade nunca foi sequer considerada pelo 

planejamento urbano. Consequentemente, a eliminação física da favela implica na 

eliminação dos saberes e fazeres da comunidade, onde o Banhado é um espaço agrícola, um 

espaço de segurança alimentar, um patrimônio ambiental e imaterial valeparaibano. 

No causo citado na epígrafe do Terceiro Tempo, até Niemayer compreendeu que 

qualquer intervenção urbanística destruiria a paisagem do Banhado. Na verdade, o episódio 

narrado por Ciro Bondesan não ocorreu em nenhuma das gestões de Bevilacqua, mas na 

gestão Pedro Yves. No entanto, a suposta pergunta no prefeito nos serve de exemplo – o que 

fazer com o Banhado? – A resposta é óbvia – nada. O Banhado é fruto do processo geológico 

de milhares de anos, de modo que qualquer intervenção do planejamento urbano ocasionará 

impactos irreversíveis no ambiente, destruindo as características singulares que dão 

identidade a paisagem: a falésia semicircular, a várzea e o Rio Paraíba.  

No entanto o planejamento urbano em São José dos Campos criou uma cidade 

partida, com aglomerações urbanas distantes do centro, e um setor de círculo altamente 
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estruturado com o melhor sistema de avenidas, e especializado com uma rede de serviços 

privados. Evidentemente é preciso que a administração pública realize a interligação das 

regiões, mas sem retroalimentar o modelo rodoviarista baseado no crescimento urbano a 

partir dos vales. É preciso romper com o modelo rodoviarista hegemônico, através da 

implementação de modais menos agressivos ao meio ambiente, como o transporte 

ferroviário, coletivo no lugar do individual. Assim como foi proposto por alunos do curso 

de Engenharia Ambiental da Univap, com a coordenação do Prof.° Msc. Edvaldo Amorim, 

uma via suspensa, utilizando o VLT, reduziria enormemente os impactos sociais e 

ambientais no Banhado. Consideramos a linha suspensa do VLT o projeto mais adequado 

para a área do Banhado, pois não implicará na remoção das famílias do Banhado. A 

administração muninicipal poderá viabilizar recursos vindouros para a linha do VLT do 

Banhado, junto ao Governo Estadual, mediante a inserção do projeto no PAM, que 

originalmente prevê a passagem de uma linha do VLT no município, conectando a Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba com a Grande São Paulo. 

Contra o discurso da “cidade que possui um anel viário”, que trata da suposta 

inevitabilidade da construção da Via Banhado, supostamente o último trecho do anel viário, 

é preciso combater este discurso revelando o processo histórico do modelo rodoviarista que 

têm causado a destruição das áreas de fundo de vale e o crescimento descontrolado da cidade. 

Na verdade, a resistência do relevo de São José dos Campos tornou o sistema de avenidas 

bastante peculiar, impedindo que se reproduzisse com fidelidade o anel viário, tal como foi 

executado nas cidades europeias. Grosso modo, o sistema viário de São José dos Campos é 

qualquer coisa, menos um anel viário. 

Outro argumento que trata a remoção das famílias do Banhado como fato consumado 

está no uso enviesado das categorias jurídicas de parque e APA para viabilização de decisões 

políticas. Na “cidade que têm o parque do Banhado” a Lei Municipal N° 8756/2012, 

sancionada pelo prefeito Eduardo Cury, foi pensada com o único e exclusivo propósito de 

realizar a ação higienista no Banhado, mediante concretização da proposta edílica de parque. 

No entanto é contraditório a criação do parque natural, na verdade, uma unidade de 

conservação de proteção integral, sem a delimitação de sua zona de amortecimento, e se 

necessário, corredores ecológicos, de modo que a construção de uma via expressa junto ao 

parque não coaduna com as diretrizes do SNUC. Ora, consideramos a categoria APA mais 

adequada para a área do Banhado, devido a vocação agrícola da planície cultivada pelos 

moradores do Banhado. É previso que a Lei Municipal N° 8756/2012, que criou o PNMB, 
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seja alterada no plenário da Câmara Municipal em outra categoria, menos restritiva ao uso 

sustentável, e que garanta a permanência dos moradores do Banhado. 

Por fim, a regualização fundiária e urbanística do Jardim Nova Esperança chancelaria 

de uma vez por todas a permanência dos moradores do Banhado. Entretanto, qualquer 

proposta de rompimento com a visão de cidade imposta pelas classes e frações da classe 

dominante não será derrotada com qualquer mudança de governo, pois não se trata de um 

projeto de governo, mas da municipalidade. Somente a Comunidade do Banhado, organizada 

na associação de moradores poderá fazer valer propostas de planejamento urbano contra-

hegemônicas. Para tanto, a associação de moradores deve intensificar sua articulação política 

com sua rede de apoiadores, incluindo outras comunidades, no Brasil e no exterior, bem 

como universidades, coletivos, sindicatos, partidos políticos e movimentos sociais, visando 

multiplicar cada vez mais seu capital social. As estratégias de utilização da cidade como 

arma devem ser retomadas pela associação de moradores. Os espaços públicos precisam ser 

ocupados em manifestações do Movimento Banhado Resiste, visando pressionar a 

administração pública. A guerra de posições deve ser constante no movimento, com o 

posicionamento de ativistas que representam a comunidade nos espaços participativos. As 

ações culturais na comunidade devem ocorrer com frequência, visando fortalecer o 

sentimento de coesão social e os laços de vizinhança entre os moradores.  

Embora São José dos Campos almeje ser uma “cidade sem favelas”, o planejamento 

urbano não conseguiu eliminar a favela mais antiga da cidade, ironicamente incrustada na 

região central. Uma pergunta específica me acompanhou durante minha trajetória – como o 

Jardim Nova Esperança conseguiu permanecer até hoje no Banhado diante da tradição do 

planejamento urbano na eliminação física das favelas? A resposta para esta pergunta está na 

combinação de diversas circunstâncias no processo histórico. Primeiro, a resitência da 

comunidade que permanece numa área rural, contígua e separada do centro; segundo, os 

conflitos fundiários com os grandes proprietários do Banhado, que exigem altas 

indenizações em caso de desapropriação; terceiro, a falta de viabilidade econômica das 

propostas do parque e do metrô de superfície; quarto, o Projeto do Anel Viário priorizou a 

ocupação do Córrego do Lava-pés e o Córrego Vidoca, enquanto a área do Banhado foi 

estrategicamente deixada por último.  

Embora a criminalização da comunidade pela municipalidade seja constante na 

contemporaneidade, manifestada em ações de eliminação física da favela, a grande maioria 

dos moradores não sairá do Banhado por nenhuma oferta da municipalidade. Diante deste 

conflito dois cenários são possíveis: 1) a remoção violenta do núcleo adensado mediante 
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decisão judicial (semelhante ao massacre do Pinheirinho), com excessão do núcleo de 

chácaras, onde os moradores possuem título de propriedade; 2) a regularização fundiária e 

urbanística do Jardim Nova Esperança através da aprovação de um Plano de Urbanização do 

Jardim Nova Esperança, no plenário da câmara dos vereadores e sancionado pelo prefeito 

na forma de Lei ou por decisão judicial. Nos dois cenários somente o agir de homens e 

mulheres determinará o destino do Banhado e sua gente.  
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ANEXOS - O BANHADO E SUA GENTE 

 

O Banhado visto “de cima”: o espaço concebido da paisagem contemplativa 

 
A – Banhado e várzeas de cultivo B – Convivência com o Banhado 

   

            

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1960) Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1973). 

C – A vida no Banhado D – Integração das cores 

FONTE: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1986). Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1986). 

 

 

 

E – Banhado e pecuária F – Enchentes no Banhado 

 
 

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1980). FONTE: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1958). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

540 

G – Hortibanhado H – Para renascer das cinzas 

  

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1991). FONTE: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1991). 

I – Mirante da Anchieta é atrativo ao pôr-do-

sol em São José 

J – Da Cidade para a Cidade 

  

Fonte: MEON (2019). FONTE: O VALE (2018). 

  

K- Poemas em homenagem à São José dos 

Campos 

L – Banhado esconde cenário bucólico em meio 

ao agitado centro de São José 

 
 

Fonte: O VALE (2015). Fonte: PEREIRA (2014) 
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M – Banhado esconde cenário bucólico em 

meio ao agitado centro de São José 

N – Banhado esconde cenário bucólico em meio 

ao agitado centro de São José 

  

Fonte: PEREIRA (2014) Fonte: PEREIRA (2014) 

O – Os maiores mistérios de São José dos 

Campos 

P – Banhado esconde cenário bucólico em meio 

ao agitado centro de São José 

  

FONTE:  JEREMIAS (2017). Fonte: PEREIRA (2014) 

 

 

 

 

 

O Banhado visto “debaixo”: O espaço vivido captado nas lentes dos ativistas do Movimento 

Banhado Resiste47 

 
A – Reunião Extraordinária: novas estratégias e 

próximos passos na luta em defesa ao Banhado 
B – Árvores frutíferas 

  

                                                 
47 As fotografias acima foram publicadas na página do Movimento Banhado Resiste no facebook de 2014 a 2016.  

https://www.facebook.com/events/912599242133499/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&feed_story_type=117&action_history=null
https://www.facebook.com/events/912599242133499/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&feed_story_type=117&action_history=null
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C – Brinquedo, algodão doce, bala. 

A criançada se esbaldou! 

D – Brinquedo, algodão doce, bala. 

A criançada se esbaldou! 

 
 

E – Brinquedo, algodão doce, bala. 

A criançada se esbaldou! 

F – Brinquedo, algodão doce, bala. 

A criançada se esbaldou! 

  

 

 

 

G – Passeio pela várzea no Banhado H – Pecuária no núcleo II 
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I – Travessas e ruelas do núcleo I J – Travessas e ruelas do núcleo I 

  

  

K – Dia das Crianças no Banhado, 2016 L – Dia das Crianças no Banhado, 2016 

  

 

 

 

M – Centro comunitário do Banhado N – Time de Futebol do Esporte Clube Nova 

Esperança 
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O – Festival de rap no Banhado, 2015. P – Meninas do D’Origem mandam recado para 

a prefeitura no Festival de rap no Banhado, 

2015. 

  

Q – Festival de rap no Banhado, 2015. R – Festival de rap no Banhado, 2015. 

  

  

S – ESSA É A CIDADE QUE NÓS QUEREMOS? 

QUE PROGRESSO É ESSE? 

T – Pagar tarifa pro transporte nunca mais! 
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U – Uma cidade só existe para quem pode se 

movimentar por ela 

V – Remoção de 400 famílias em prol da elite? 

Aqui Não! #RodoviaNãovaiTer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/rodovianãovaiter
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W – Ativistas contra a via Banhado fazem 

manifestação em São José 
X – Ativistas contra a via Banhado fazem 

manifestação em São José 

 

 

Y – Ativistas contra a via Banhado fazem 

manifestação em São José 
Z – Ativistas contra a via Banhado fazem 

manifestação em São José 

  

1ª – Ativistas contra a via Banhado fazem 

manifestação em São José 
1B – Amanhã, ato de resistência do banhado! 6 

de setembro de 2015 

  

 

 

 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ovale.com.br%2Fativistas-contra-a-via-banhado-fazem-manifestac-o-em-s-o-jose-1.593264&h=yAQHLjpzy&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ovale.com.br%2Fativistas-contra-a-via-banhado-fazem-manifestac-o-em-s-o-jose-1.593264&h=yAQHLjpzy&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ovale.com.br%2Fativistas-contra-a-via-banhado-fazem-manifestac-o-em-s-o-jose-1.593264&h=yAQHLjpzy&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ovale.com.br%2Fativistas-contra-a-via-banhado-fazem-manifestac-o-em-s-o-jose-1.593264&h=yAQHLjpzy&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ovale.com.br%2Fativistas-contra-a-via-banhado-fazem-manifestac-o-em-s-o-jose-1.593264&h=yAQHLjpzy&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ovale.com.br%2Fativistas-contra-a-via-banhado-fazem-manifestac-o-em-s-o-jose-1.593264&h=yAQHLjpzy&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ovale.com.br%2Fativistas-contra-a-via-banhado-fazem-manifestac-o-em-s-o-jose-1.593264&h=yAQHLjpzy&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ovale.com.br%2Fativistas-contra-a-via-banhado-fazem-manifestac-o-em-s-o-jose-1.593264&h=yAQHLjpzy&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ovale.com.br%2Fativistas-contra-a-via-banhado-fazem-manifestac-o-em-s-o-jose-1.593264&h=yAQHLjpzy&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ovale.com.br%2Fativistas-contra-a-via-banhado-fazem-manifestac-o-em-s-o-jose-1.593264&h=yAQHLjpzy&s=1
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1C - #BANHADORESISTE 1D – Campanha #AbraceoBanhado 

  

1E – Fotografias de Marcelo Lira do MUDA 1F – Fotografias de Marcelo Lira do MUDA 

 
 

1G – Fotografias de Marcelo Lira, do MUDA 1H – Fotografias de Marcelo Lira, do MUDA 
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1I - Fotografias de Marcelo Lira, do MUDA 1J - Fotografias de Marcelo Lira, do MUDA 

  

 

 

 

1K - Fotografias de Marcelo Lira, do MUDA 1L - Fotografias de Marcelo Lira, do MUDA 
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1M – Renato Leandro colhendo assinaturas no centro 

para o abaixo-assinado contra a Via Banhado 

1N – José Donizetti levando produtos da terra 

como protesto na audiência da Via Banhado, 

junho de 2015 

 

 

1º – David Morais demonstra o uso das redes sociais 

como estratégia de luta 

1P - #BanhadoResiste 

 
 

1Q – Grafite feito por simpatizantes do Banhado com 

tendências anarquista e comunista 

1R – Páscoa solidária no Banhado 
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1S – Campanha #AbraceoBanhado 1T – Campanha #AbraceoBanhado 

 

 

1U – Campanha #AbraceoBanhado 1V – Campanha #AbraceoBanhado 

 
 

  

1W – Campanha #AbraceoBanhado 1X -Campanha #AbraceoBanhado 
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1Y – Recado do 4º ato contra a tarifa, que se 

dirigiu à casa do prefeito Carlinhos, com 

fogueiras de catracas, em 2015 

1Z – Passeata do Movimento Banhado Resiste 

durante a audiência pública da Via Banhado, 

em junho de 2015 

  

2ª – Audiência Pública sobre a Via Banhado, junho 

de 2015 

2B – Cartazes pregam uso sustentável do 

Banhado por seus moradores em audiência 

pública da Via Banhado, em junho de 2015 

 

 

  

2C – Núcleo II 2D – Audiência Pública sobre a Via Banhado, 

junho de 2015 
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2E – Sr. José Benedito, pai do poeta Maurício Bau, 

carregando um cartaz de resistência em passeata até o 

local da audiência da Via Banhado 

2F – Cartaz em manifestação dos moradores do 

Banhado no centro 

 

 

  

2G - A pequena Sâmela prepara a exposição dos 

produtos da terra em protesto na audiência pública da 

Via Banhado 

2H - Viadura dos fiscais da prefeitura em mais 

um dia de demolição de casas no Banhado 
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2I - Grafiteiros renovam os muros da comunidade do 

Banhado em ação social promovida pelo MUDA. 

2J - Funcionários da Urbam executam a 

demolição de casas no Banhado 

  

2K - Se a prefeitura desinforma, a gente informa! 2L - Grafite feito por simpatizantes do Banhado 

com tendência anarquista e comunista 

 

 

  

2M - Se a prefeitura desinforma, a gente informa! 2N - Funcionários da Urbam removendo os 

móveis de uma casa antes de sua demolição 
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2O - Se a prefeitura desinforma, a gente informa! 2P - Funcionários da Urbam removendo os 

móveis de uma casa antes de sua demolição 

  

2Q - Grafiteiros renovam os muros da comunidade do 

Banhado em ação social promovida pelo MUDA. 

2R - Demolições de casas e abandono dos 

entulhos no local 

  

2S – Evento organizado pelo MPL divulgado na 

página Banhado Resiste 

2T – A Crioula do Banhado 
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2U – O Banhado visto “de dentro” 2V – O Banhado visto “de dentro” 

 
 

2W – Capela Nossa Senhora Auxiliadora no Banhado 2X – Segundo relatos dos moradores todo esse 

entulho vem de construções da cidade que 

despeja inconsequentemente esses materiais do 

lado de córregos e estradas. 

  

2Y - Agricultura extensiva realizada por moradores 

no Banhado 

2Z - Criação de animais domésticos no 

Banhado 
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3A - Dia das crianças no Banhado, 2016 3B - Demolições de casas e abandono dos 

entulhos no local 

  

3C - Uma das 3 nascentes que há só no terreno do sr. 

Kardec, no Banhado! 

3D - Obra que está acabando com as nascentes 

do banhado liga pra polícia ambiental e eles 

falam que tem que ligar pra prefeitura e vice 

versa... 

  

 

 

 

3E - Festival de rap no Banhado, 2015 3F - Exemplo de casa de uma alvenaria no 

núcleo I 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

557 

3G – Festival de rap no Banhado, 2015 3H – Criação de gado do núcleo I 

 

 

3I – Travessas e ruelas do núcleos I 3J – Travessas e ruelas do núcleos I 

  

3K – Síntese no Banhado 3L – Coletivo Estoril no Banhado 
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3M – Feira de livros e materiais anarquistas no 

Festival de rap no Banhado 

3N – Feira de livros e materiais anarquistas no 

Festival de rap no Banhado 

 

 

3º – Guarda Municipal faz a segurança no Banhado 

após ação de grupos anarquistas com grafite na 

quadra de esportes. Ação foi mal interpretada por 

moradores do Banhado 

3P – Demolição de casas e abandono dos 

entulhos no local 

 

 

3Q – Sr. David Morais em um dia na várzea 3R – Vista panorâmica do Núcleo I 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

559 

3S – Intensificação da pressão exercida pela 

prefeitura e pela PM na comunidade 

3T – Ação de natal dos moradores do Banhado, 

2016 

 

 

3U – Meninas do D’Origem mandam recado para a 

prefeitura no Festival de rap no Banhado, 2015. 

3V – Logo do Movimento Banhado Resiste 
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3W – Festival de Rap no Banhado, 2015 3X – Á convite do Defensor Público Jairo 

Salvador, Renato Leandro participou do evento 

promovido pelo Ministério Público Federal 

“Clima, Água e Paz Sem Fronteiras”, de 2015 

  

3Y - Moradores reclamam de ação da PM no 

Banhado em São José 
3Z – ATHIS - Oficina de Assistência 

Técnica em Habitação de Interesse Social, 

indo de vento em poupa! Vários projetos e 

discussões 
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O Banhado visto “de dentro”: o espaço vivido por seus habitantes 

 

A – Sr. Egydio com sua criação de porcos no 

Banhado (1973) 

B – Sra. Marina Galvani com seu filho Sergio 

Blanque em sua casa de pau-a-pique no 

Banhado (1955) 

  

C – À esquerda, Sra. Claudemira Maria Roberta 

e sua família, que viviam na casa do antigo 

caseiro do Sanatório Maria Imaculada (1986) 

D - Sra Marina Galvani Garcia (1955) 
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E – Família Garcia. No centro; Sr. Leonardo 

Blanque Garcia (1970) 

F – Irmãos de Claudemira Maria Roberto no 

quintal de sua casa (1986) 

  

G – Chácara do Sr. Wilson Silvério vista da 

encosta do Banhado (1982) 
H – Assembleia de moradores com participação 

do Defensor Público Jairo Salvador de Souza 

(2008). 

  

I – Dona Cida Parteira e família (1976) J – Irmãos de Claudemira Maria Roberto junto à 

árvore centenária do quintal da casa da família 

(1986) 
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K – Irmãos de Claudemira Maria Roberto junto 

ao Centro Comunitário do Jardim Nova 

Esperança (1986) 

L – Irmãos de Claudemira Maria Roberto.  Ao 

fundo a casa do antigo caseiro do Sanatório 

Maria Imaculada, onde a família habitava 

(1986) 

 

 

M – Celso Escada no Banhado (à direita), junto a 

Nelsinha (no centro) e Antônio Domingues (à 

direita) (1980) 

N – Chácara do Sr. Wilson Silvério vista da 

encosta do Banhado (1983) 
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O – Criador de cavalos no Banhado P – Sr. Egydio e sua criação de porcos no 

Banhado 

  

Q – Assembleia de moradores em 2008. Faixa do 

movimento 

R – Sr. Antônio Domingues (Seu Paraíba), ex-

presidente da Sociedade Amigos de Bairro e 

Moradores do Jardim Nova Esperança 

(SAMJNE) 
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Entre o percebido, o concebido e o vivido: o pesquisador se descobre em flanêur nesse 

Banhado pluridimensional 

 

A - Trilha na encosta do Banhado na altura da 

Igreja Matriz 

B - Travessa dos Anões (Rua da Linha) 

  

C - Travessa dos Anões (Rua da Linha) D - Travessa dos Anões (Rua da Linha) 

  

E - Quadra de esportes F - Muro de arrimo construído pela EFCB 
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G – Murro de arrimo da EFCB H – Casa da pau-a-pique (frente), proprietária 

Miriam Aparecida da Silva, 2015 

  

I – Casa da pau-a-pique, proprietária Miriam 

Aparecida da Silva, 2015 

J – Bar e mercearia de Miriam Aparecida da 

Silva. Comércio é uma extensão de sua casa, 

2015 
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K - Casa de pau-a-pique (frente), proprietário 

Rubens de Sá, 2015 

L - Casa de pau-a-pique (fundos), proprietário 

Rubens de Sá, 2015 

  

M - Horta de fundo de quintal cultivada por 

Rubens de Sá, 2015 

N - Criação de peixes de Rubens de Sá, 2015 

  

O - Tiras de bambu ainda visíveis na casa, 

2015 

P - Rubens de Sá, 2015 
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Q - Casa de grupo dos antigos 

trabalhadores da EFCB, próximo à Estação 

Parada Lima, 2015 

R - Casa de grupo dos antigos 

trabalhadores da EFCB, próximo à Estação 

Sebastião Gualberto, 2015  

  

S - Casa de grupo dos antigos trabalhadores da 

EFCB, próximo à Estação Sebastião 

Gualberto, 2015  

T - Casa de madeira de Edgar e Júlia 

  

U - Casa de madeira de Edgar e Júlia V - Casa de madeira de Edgar e Júlia 
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W - Casa de madeira de Edgar e Júlia X - Casa de madeira de Edgar e Júlia 

  

Y - Criação de patos de Levi Batista da Cruz Z - Água captada das minas na encosta. Casa 

de Levi Batista da Cruz 
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1ª – Levi Batista da Cruz 1B – Pai de Santo Orion Oju Bara, conhecido 

como “os olhos de Exú de São José” e sua mãe 

Maria Aparecida da Rosa 

  

1C – Milton Balbino dos Santos alimentando 

os peixes 

1D – Pai Orion Oju Bara e sua mãe Maria 

Aparecida da Rosa e seu filho de santo Wesley 

Carvalho Rodrigues e suas filhas de santo  
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1E - Chácara de Milton Balbino dos Santos 1F - Criação de peixes de Milton Balbino dos 

Santos 
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Fanzines do Banhado 

 

A – Fanzine desenvolvido pelos moradores do Banhado 

 

Fonte: VÊNUS (1999).  

B – Fanzine desenvolvido pelos moradores do Banhado 

 

Fonte: VÊNUS (1999).  

C – Fanzine desenvolvido pelos moradores do Banhado 
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Fonte: VÊNUS (1999).  

D – Fanzine desenvolvido pelos moradores do Banhado 

 

Fonte: VÊNUS (1999).  
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E – Fanzine desenvolvido pelos moradores do Banhado 

 

Fonte: NOVA ESPERANÇA (1999).  

F – Fanzine desenvolvido pelos moradores do Banhado 

 

Fonte: NOVA ESPERANÇA (1999).  
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G – Fanzine desenvolvido pelos moradores do Banhado 

 

Fonte: NOVA ESPERANÇA (1999) 

H – Fanzine desenvolvido pelos moradores do Banhado 

 

Fonte: NOVA ESPERANÇA (1999).  
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 Correspondências expedidas e recebidas pela Sociedade Amigos de Bairro e Moradores 

do Jardim Nova Esperança – SAMJNE 

 

A – Panfleto “O Problema da Moradia Popular” 

Fonte: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES (1988, p. 1).  
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B – Panfleto: Moradia Popular 

Fonte: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES (1988, p. 2).  
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C - Ofício enviado pelo Presidente José Carlos Flausino à Prefeitura Municipal de São José dos 

Campos  

Fonte: SOCIEDADE AMIGOS DE BAIRRO E MORADORES DO JARDIM NOVA ESPERANÇA 

(1982). 
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D -   Panfleto “Mandato Popular”. Publicação oficial do gabinete do deputado Roberto Gouveia. 

Fonte: GOUVEIA (1993).  
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E – Ofício enviado por Antônio Domingues e David Morais ao Engenheiro Mauro do Departamento 

de Obras da Prefeitura Municipal de São José dos Campos 

Fonte: COMISSÃO DE MORADORES DO BANHADO (2001).   
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F -  Ofício enviado pelo presidente da SAMJNE, Sr. Antônio Domingues, ao secretário de 

obras Prefeitura Municipal de São José dos Campos 

Fonte: SAMJNE (1986).  
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G – Carta enviada pela Comissão de Moradores do Banhado ao prefeito Emanuel Fernandes 

Fonte: COMISSÃO DE MORADORES DO BANHADO (1999).  
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Documentação empírica disponibilizada pela Secretaria de Urbanismo e 

Sustentabilidade da Prefeitura Municipal de São José dos Campos 

 

Parque Regional do Banhado 

 

  

  

 Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1973a; 1973d).  
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Área Recreacional do Banhado 

 

A-  Área Recreacional do Banhado 

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1981a).  
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B -  Área Recreacional do Banhado  

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1981a).  
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C – Área Recreacional do Banhado 

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1981a).  
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D – Área Recreacional do Banhado 

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1981a).  
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Projeto Geométrico do Anel Viário 
 

A - Anel Viário. Projeto de Engenharia: Quantidades e Especificações  

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1978a).  
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B - Anel Viário. Projeto de Engenharia: Quantidades e Especificações 

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1978b). 
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C - Anel Viário. Projeto de Engenharia: Quantidades e Especificações 

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1978b).   
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C - Anel Viário. Projeto de Engenharia: Quantidades e Especificações 

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1978b).  
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E - Anel Viário. Projeto de Engenharia: Quantidades e Especificações  

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1978b).  
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Interligação SP-50 / SP-99 

 

A - Nova Interligação SP-50 / SP-99  

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1989).  

 

 

 



 

 

 

 

 

594 

B - Nova Interligação SP-50 / SP-99  

FONTE: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1989).  
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C -  Nova Interligação SP-50 / SP-99 

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1989).  
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D -  Croqui do Anel Viário de São José dos Campos 

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1989).  
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Ecoparque 

 

A-  Proposta para o Programa Conceitual do Ecoparque a ser implantado na área do Banhado 

                             

 

          

                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1991k). 

 

B -  Proposta para o Programa Conceitual do Ecoparque a ser Implantado na Área do Banhado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1991k). 
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C -  Proposta para o Programa Conceitual do Ecoparque a ser Implantado na Área do Banhado   

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1991k).   
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D - Proposta para o Programa Conceitual do Ecoparque a ser Implantado na Área do Banhado  

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1991k).  
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E -  Proposta para o Programa Conceitual do Ecoparque a ser Implantado na Área do Banhado  

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1991k).   
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F - Ata da 3ª Reunião do Grupo de Trabalho para a Implantação do Parque Ecológico do Banhado de 

São José dos Campos  

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1991c, p, 1).  
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G - Ata da 3ª Reunião do Grupo de Trabalho para a Implantação do Parque Ecológico do Banhado de 

São José dos Campos  

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1991c, p. 2).  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

603 

H - Ata da 3ª Reunião do Grupo de Trabalho para a Implantação do Parque Ecológico do Banhado de 

São José dos Campos   

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1991c, p. 3).   
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I - Ata da 3ª Reunião do Grupo de Trabalho para a Implantação do Parque Ecológico do Banhado de 

São José dos Campos  

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1991c, p. 4).  

 




