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Espaço 

Quem procura algo fora de si jamais crescerá. 

O espaço para o crescimento é interior. 

Mahatma Gandhi 

 

 

 

 



 

 

O TURISMO E A PRODUÇÃO SOCIAL DO ESPAÇO URBANO. 
ESTUDOS SOBRE  CAMPOS DO JORDÃO, SP  

 
 

RESUMO 
 

 

Este trabalho estuda a implementação da indústria turística no Município de Campos do Jordão, SP, 
como estudo de caso para compreender como o turismo interage na produção social do espaço 
urbano. No desenvolvimento das pesquisas deste trabalho, além dos dados históricos, geográficos e 
sociais do município, estudaram-se os aspectos que caracterizam a produção social do espaço 
urbano e o turismo sustentável. Como resultado, constatou-se que o turismo enquanto fenômenos 
social e espacial atrelados ao capitalismo segue a sua lógica predatória e extrativista aplicada à 
formação de cidades - turísticas ou não - que deixa marcas como a segregação espacial, a 
desigualdade na distribuição de renda e a degradação ambiental. 
 
 

Palavras-chave: Turismo, Políticas Públicas, Planejamento Urbano, Sustentabilidade, Produção 
Social do Espaço Urbano, Campos do Jordão. 



 

 

 

THE TOURISM AND THE SOCIAL PRODUCTION OF URBAN SPACE. 

STUDIES OF CAMPOS DO JORDÃO, SP 

 

ABSTRACT 

 
 

This paper studies the tourism industry implementation in the Municipality of Campos do 
Jordão, São Paulo State, as a case study to understand how tourism interacts in the social production 
of urban space. In this paper development, besides the municipality’s historical, geographical and 
social data, the aspects that characterize the social production of urban space and the sustainable 
tourism were studied. As a result, it was known that tourism as a space and social phenomenon 
joined to capitalism follows its predatory and extractive logic applied to the formation of the cities -
tourist destination or not - that leaves marks as space segregation, unequal revenue distribution and 
environmental degradation. 
 

.  

Key words: Tourism, Public Policies, Urban Planning, Sustainability, Social Production of Urban 
Space, Campos do Jordão. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O curso em Planejamento Urbano e Regional da Universidade do Vale do Paraíba 

(UNIVAP) apresenta um leque de temas sobre as relações entre a organização do espaço e as 

instâncias da sociedade, sobretudo a econômica, além da política e da ideológico-cultural. 

Neste âmbito, o presente trabalho vem destacar o setor turístico no país e o grau de 

impacto na organização espacial da sociedade, mais precisamente, busca levantar, analisar e 

compreender a implementação do turismo no país e o grau de impacto na organização espacial da 

sociedade, a partir de um estudo de caso específico, relativo ao processo histórico de 

implementação do turismo no Município de Campos do Jordão, no Estado de São Paulo. No caso, 

destaca-se a mais importante estância de inverno do Brasil - segundo noticiário da mídia paulista 

– como amostra representativa dos aspectos mais expressivos da implementação do turismo no 

Brasil. 

Ao levantar, avaliar e compreender a dinâmica desta localidade busca-se, não 

necessariamente, estabelecer uma única representatividade do setor turístico no país, mas sim 

apresentar parâmetros para se compreender a partir deste estudo os limites do atual perfil deste 

setor que antes de ser econômico é um fenômeno social, realizado por meio de uma prática social 

que rebate no território, produzindo o lugar turístico. 

Nestes estudos sobre Campos do Jordão, é possível identificar aspectos do processo de 

implementação do turismo, como instância econômica, a qual revela uma lógica paralela a alguns 

setores econômicos do país, no caso o estabelecimento de atividades e os ciclos econômicos 

baseados em apropriação e exploração dos recursos até a sua exaustão para aquele fim lucrativo, 

ou seja, a lógica da economia do capitalismo. Se o Turismo gera recursos por meio dos 



 

 

18

deslocamentos e permanência das pessoas nas localidades receptivas, também gera impactos 

negativos, muitas vezes irreversíveis, uma vez que a sua forma de operacionalização compreende 

tanto a produção quanto o consumo de produtos e serviços simultaneamente. De acordo com 

Rodrigues (apud MAGALHÃES, 2002, p. 25), “as atividades secundárias (produção de espaço) 

como as terciárias (serviços) agem articuladamente, apropriando-se de lugares “exóticos”, de 

“paisagens naturais” e “históricas”, transformando-os em lugares que deverão gerar lucros ou 

renda”. Portanto, uma  indústria do Turismo predatória, pautada mais pelo esgotamento e 

saturação dos recursos disponíveis, sociais e ambientais, do que pela sua sustentabilidade a médio 

e longo prazos, em contradição com o que consta no Inciso I do Artigo 8º, Título III, da Lei 

2.737/03 referente aos objetivos gerais e estratégicos do Plano Diretor Estratégico de Campos do 

Jordão1.  

 

1.1 Tema 

 

Identificou-se como tema o Turismo e a produção social do espaço no Município de 

Campos do Jordão, SP para o estudo da ocupação e uso do solo em uma localidade que tem o 

Turismo como principal atividade econômica. O Turismo consta do discurso de políticos e de 

entidades de fomento como uma atividade que gera emprego e renda a curto prazo, aumenta a 

arrecadação de impostos e promove bem estar para visitantes e residentes.  No entanto, por meio 

de trabalhos técnicos e acadêmicos, além de uma observação da realidade aparente do Município 

de Campos do Jordão, pôde-se perceber que tal discurso não é refletido no espaço, uma vez que a 

própria paisagem denuncia uma visível desigualdade social com a existência de bairros de padrão 

                                                           
1 O Artigo 8º lista os objetivos gerais do Plano Diretor e Estratégico, “necessários ao alcance do desenvolvimento sustentável da cidade: I. Elevar 
a qualidade de vida, particularmente no que se refere à saúde, à educação, capacitação profissional, melhoria das condições sanitárias das 
habitações e dos espaços públicos, de forma a reduzir as desigualdades de condições de vida dos habitantes e usuários do município”. 
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mais baixo que ocupam preferencialmente as encostas de declividades altas, a partir dos fundos 

de vale, de acordo com o relatório da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 

(CETESB, 1983) de um lado e de residências bem construídas em áreas urbanizadas de outro. 

Este tema proporciona a oportunidade de estudar a teoria do planejamento, em especial a do 

turismo sustentável, com base no estudo da produção e reprodução social do espaço urbano desse 

Município e sua relação com a atividade turística, levando-se em conta os parâmetros atualmente 

definidos pela Organização Mundial do Turismo (OMT) para o turismo sustentável. 

 

1.2 Justificativa 

 

Em geral, na ânsia em obter os benefícios divulgados que a atividade turística pode gerar, 

os representantes de órgãos públicos e organizações privadas se empolgam com o "potencial 

turístico" de uma localidade e passam a promovê-la para aumentar o afluxo de visitantes sem 

planejamento turístico adequado. As conseqüências emergem notoriamente anos mais tarde 

quando problemas de infra-estrutura básica são agravados pelo aumento da demanda em 

determinados períodos do ano, causando desconforto tanto para moradores quanto para visitantes. 

Falta de planejamentos oficiais no tocante ao espaço urbano não é o caso de Campos do 

Jordão que, já no final do Século XIX, empreendia políticas de disciplinamento do seu espaço, 

com base na medicina sanitário-higienista (OLIVEIRA, 1991, p. 23). Também no Século XX, o 

Município contou com planos, contendo propostas de intervenções para torná-lo e consolidá-lo 

como uma estância turística. Entretanto, observa-se que tais planos não conseguiram evitar uma 

produção social do espaço com nítida segregação espacial, sendo que, a partir de uma análise 

preliminar, percebe-se que foram os planos que a promoveram dessa forma:  
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Em nível do planejamento, verifica-se uma diretriz sanitarista para disciplinar o 
espaço. As vilas e cidades ideais, pretendidas anteriormente, cedem espaços a 
uma orientação mais pragmática e eficaz. Entra em cena um ordenamento do 
território, compatibilizando as funções, a partir da segregação das áreas em 
níveis sociais e econômicos. [...] Ao considerar a evolução do processo de 
urbanização do Município, pode-se afirmar que o papel do planejamento foi: 
- de ordenador do território e do meio ambiente construído para viabilizar as 
políticas de crescimento econômico; e 
- de co-incentivador para a formação da urbanização clandestina, pois favoreceu 
o crescimento local, sem pressupor políticas para assentar as bases sociais 
necessárias à produção da indústria turística (OLIVEIRA,  1991, p. 154,186). 

 

Identifica-se, assim, a relevância desse estudo quanto à análise da indústria local e a 

produção social do espaço em Campos do Jordão, pesquisando-se sobre o seu desenvolvimento 

por meio do processo histórico da formação do Município e da sua configuração atual, sobre os 

atores sociais envolvidos nesse processo e sobre a legislação municipal referente aos planos 

diretores de Campos do Jordão em relação ao turismo, buscando-se evidências para qual direção 

os planos orientavam o desenvolvimento do Município por meio das políticas públicas e 

diretrizes estabelecidas pelas lideranças governamentais e empresariais. 

  

1.3 Problema 

 

Esta pesquisadora, ao entrar em contato com a atividade turística a partir de 1992, quando 

fez parte da equipe do Escritório do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São 

Paulo (SEBRAE-SP), em São José dos Campos, aceitou e disseminou o discurso dos benefícios 

gerados pelo turismo. Porém, à medida que adquiria mais envolvimento e conhecimentos ainda 

que empíricos sobre turismo, surgia uma inquietação com referência aos grandes números citados 

como resultados do setor turístico no mundo e no país:  
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600 milhões de deslocamentos mundiais oriundos da atividade turística, 
correspondentes a US$ 3,4 trilhões de renda, direta e indireta, demonstrando 
uma participação acima de 12% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial. É 
reconhecidamente a indústria  que mais emprega no mundo, aproximadamente 
240 milhões de pessoas ou 10% da força de trabalho global. (WORLD 
TOURISM ORGANIZATION - WTO e WORLD TRAVEL AND TOURISM 
COUNCIL –WTTC-2, 1997 apud LAGE ; MILONE, 1998, p. 30). 

 

O turismo é apresentado pela OMT como um dos principais setores socioeconômicos 

mundiais, cuja expansão chegou a um índice médio de 4% a 5% ao ano na segunda metade do 

Século XX. O órgão informa que, em 1995, “o Turismo global gerou rendimento bruto estimado 

em 3,4 trilhões de dólares, contribuindo com 10,9% do PIB mundial, criando empregos para 

cerca de 212 milhões de pessoas e produzindo 637 milhões de dólares em impostos” (OMT, 

2003, p. 18). 

A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis divulga em seu site: 

Há de se enfatizar que por meio da aplicação das simulações de Contas Satélite 
de Turismo 3 , a WTTC recentemente qualificou a Viagem e o Turismo em 
primeiro lugar na atividade econômica mundial, ultrapassando a maioria dos 
outros setores em crescimento e sustentabilidade. A previsão é de que até o final 
deste ano, a economia da Viagem e do Turismo terá proporcionado 192.2 
milhões de empregos e movimentado US$ 3,6 trilhões com uma participação de 
quase 12% do PIB mundial. As previsões também indicam um crescimento 
desses números para US$ 6.6 trilhões proporcionando 251.9 milhões de 
empregos no mundo todo em 2010, fazendo da Viagem & Turismo um dos 
setores de crescimento mais rápido no Século XXI. As estimativas do WTTC 
para a América Latina são ainda mais otimistas demonstrando que o setor poderá 
duplicar seu impacto econômico na primeira década do novo milênio, passando 
sua participação no PIB de US$ 97 bilhões em 2000 para US$ 187 bilhões em 
2010 (ABIH, 2005). 
 

Sachs (2002, p. 117) indica que “a literatura internacional insiste também no enorme 

potencial do Turismo para a geração de pequenos empreendimentos e serviços” e que, de acordo 

com estatísticas do ramo, o turismo, em 1995, constituiria o terceiro setor mundial de exportação, 

                                                           
2 Organização Mundial do Turismo (OMT) e Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC). 
3 A OMT desenvolveu modelos padronizados para construção da Conta Satélite de Turismo como um instrumento 
que “permita que se isole a contribuição do Turismo no resultado global de produção e do consumo da economia”, 
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perdendo apenas para os setores de petróleo e de automóveis, empregando 200 milhões de 

pessoas (11% da força de trabalho mundial) e respondia por cerca de 11% do PIB planetário:  

Estes dados explicam-se em parte pela definição extremamente abrangente de 
Turismo adotada pelas Nações Unidas, englobando praticamente todos os 
deslocamentos. Por outro lado, o impacto do Turismo sobre o PIB é estimado a 
partir da avaliação das despesas de consumo dos turistas, o que inclui gastos que 
seriam efetuados independentemente do deslocamento. Todo o faturamento de 
hotéis, restaurantes e similares está incluído, desta forma, no setor turístico. Há 
razões, portanto, para considerar superdimensionadas estas estimativas (VIARD 
apud SACHS, 2002, p. 118). 

 

Em seu estudo sobre o setor terciário, Vargas analisa o pensamento econômico e a 

atividade terciária e indica o turismo como primeira indústria mundial, não fornecendo, no 

entanto, a fonte dos dados desse ranking: 

O desenvolvimento financeiro, a revolução da informática, a internacionalização 
da economia, a globalização e o surgimento das atividades de entretenimento e 
do Turismo como primeira indústria mundial só têm reforçado o caráter 
produtivo das atividades terciárias (às vezes indicadas como quaternárias), 
enquanto criadoras de riqueza (VARGAS, 2001, p. 41). 

 

No Brasil, segundo Sirgado (2001, p. 74), houve um acréscimo de 36% do PIB Turístico, 

a preços constantes de 1995, que passou de 38,7 bilhões de reais para 52,7 bilhões no período de 

1987 a 1995. O Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR), por meio de seu site4, divulga o 

documento Estatísticas Básicas do Turismo no Brasil que apresenta, para o ano de 2003, os 

seguintes resultados: cerca de 1,4 milhão de pessoas empregadas em setores das atividades 

turísticas, uma receita cambial turística de 3,4 bilhões de dólares e entrada de 4,1 milhões de 

turistas. 

                                                                                                                                                                                            
uma vez que o segmento apresenta complexas interfaces com outros setores de atividades econômicas 
(EMBRATUR, 2005). 
4 Disponível em: <http://www.embratur.gov.br/0-catalogo-
documentos/evolucao/Estatísticas%20Básicas%20do%20Turismo.pdf.> Acesso em 11 de jul. 2005 
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Reconhecendo-se e respeitando-se o mérito dessas entidades em criar critérios para 

levantamentos estatísticos do Turismo e dos autores que se dedicam aos estudos do terceiro setor 

e Turismo, a inquietação, entretanto, recai sobre o fato de que se esses números são reais, por que 

não se percebe os seus efeitos na região do Cone Leste Paulista5 em termos sócio-econômicos de 

forma plena, isto é, beneficiando empresários, municipalidades e sobretudo comunidades? A 

experiência de trabalho em campo mostrou que muitos dos empreendimentos turísticos bem 

sucedidos na região baseiam-se muito mais no esforço empreendedor dos seus proprietários do 

que em uma estrutura político-empresarial específica para o desenvolvimento turístico. Um 

exemplo a ser citado é o Hotel Fazenda Santa Rita em Natividade da Serra que, inaugurado no 

início da década de 1990, desejou lançar mão de uma linha de crédito para ampliação das 

instalações, mas não conseguiu na época porque a linha de crédito do BNDES específica para 

turismo estava atrelada à condição do Município possuir um Conselho Municipal de Turismo, 

inexistente naquele Município. 

Em julho de 2000, foi realizado o Estudo sobre as Necessidades de Formação no Cone 

Leste Paulista – Estado de São Paulo, por José Luis Sieira López, Consultor do Centro Superior 

de Hostelaria de Galícia, Espanha, por solicitação do Conselho Pró-Turismo do Cone Leste 

Paulista e do Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de São José dos Campos 

(SINHORES). Este estudo é o resultado de uma pesquisa realizada por meio de entrevistas 

pessoais com 35 empreendimentos diferenciados de gastronomia e hotelaria e incluiu autoridades 

governamentais. Nesse trabalho foi registrado o seguinte texto com relação ao turismo da região 

do Cone Leste Paulista: 

                                                           
5 A expressão Cone Leste Paulista foi proposta no  III Fórum de Desenvolvimento Turístico do Vale do Paraíba, promovido pelo 
SENAC, em Campos do Jordão, em 28/06/96, para designar de forma conjunta as cinco microrregiões localizadas entre São Paulo 
e Rio de Janeiro: Vale do Paraíba, Alto Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e Vale Histórico (PIVOTT, 2003, p. 41).   
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Em nenhum dos níveis governamentais se observa esforços sérios, programados 
e continuados para o desenvolvimento do Turismo globalmente. Não existe 
planejamento estratégico concreto, não se especificam claramente os objetivos e 
não se dispõe, de orçamento medianamente significativo. Há casos em que se 
realizam opções promocionais, mas, quase na totalidade, isolados e pouco ou 
nada continuados. No Cone Leste Paulista, apesar de algumas poucas ações do 
Governo do Estado de São Paulo, não se encontra planejamento nem diretriz 
global, tampouco meios financeiros necessários para alcançar o 
desenvolvimento que a região precisa. No âmbito municipal, começam a surgir, 
de forma tímida e incipiente, os Conselhos Municipais de Turismo, em muitos 
casos após forte pressão da iniciativa privada, na prática os quais são, em sua 
totalidade, demasiadamente burocratizados e pouco atuantes, além de 
desprovidos de recursos financeiros (LÓPEZ, 2000). 

 

Levando-se agora o foco para o Município de Campos do Jordão, encontra-se uma 

estância turística que, segundo dados do IBGE (2000), possui 44.252 habitantes, número 

praticamente duplicado no mês de julho em decorrência do clima de inverno e de atrações 

culturais como o Festival de Inverno. 

Conforme dados recentes, divulgados pela Secretaria de Turismo de Campos do Jordão, o 

Município tem condições de receber 35.000 visitantes por dia, número que foi calculado 

considerando-se (FRANÇA, 2005): 

a) o número de casas e apartamentos de veraneio na cidade que, segundo o controle de 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) feito pelo Departamento de Lançadoria da 

Prefeitura, é de cerca de 5.000 6 . Considerando uma média de 5 pessoas por 

casa/apartamento de veraneio, tem-se 25.000 pessoas por dia nesse tipo de moradia; 

b) o número de leitos em meios de hospedagem (hotéis e pousadas) cadastrados como 

contribuintes do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) é de 8.000; 

c) para o Turismo de um dia em ônibus de excursão, leva-se em conta que a Lei Municipal 

2.231 de 09 de novembro de 1995 que dispõe sobre a entrada de ônibus de turismo no 

                                                           
6 Com referência a esse dado, obteve-se o número de 5.700 residências secundárias na entrevista com o Prefeito João 
Paulo Ismael em janeiro de 2006. 
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Município e alterou a Lei Municipal 2.123/94 obriga que seja feita uma comunicação 

prévia pelas empresas de turismo à Secretaria de Turismo e que cada ônibus deve 

obrigatoriamente ser acompanhado por um guia de turismo local para a liberação da 

entrada na cidade desses tipos de ônibus. Como existem apenas 15 guias cadastrados 

na Prefeitura, apenas 15 ônibus podem ser admitidos. Com uma lotação de 40 

passageiros, soma-se mais 600 turistas;  

d) para o turismo de um dia em automóveis, consta ser de no máximo 1.400 pessoas. 

Assim, tem-se o total de 35 mil (25.000 + 8.000 + 600 + 1.400) visitantes diários  na 

cidade no mês de julho. 

A conseqüência imediata do fluxo de turistas é um aumento pela demanda de serviços, 

especialmente aqueles ligados à infra-estrutura como energia, saneamento (água, esgotos, coleta 

de lixo), segurança etc.  

Segundo Oliveira (1991, p. 29), Campos do Jordão veio “nascer” sob a perspectiva de um 

ordenamento da cidade, em tese distante dos vícios já disseminados nos centros urbanos. No 

entanto, a história do Município revelaria que, apesar dos planos com propostas de intervenções 

que o Município recebeu desde o Século XIX, tal objetivo não foi atingido. Em 1988, registrava-

se 56% da sua população morando em favelas (OLIVEIRA, 1991, p. 111,178), 18.881 pessoas. 

Para esse autor: 

Em se tratando do processo de produção de Campos do Jordão, pode-se falar na 
gestão de uma disciplina urbanística, especialmente, voltada às demandas do 
Capital e do Estado. Portanto, na criação de um determinado território 
terapêutico-turístico para corresponder às necessidades de expansão e progresso 
econômico. E, na ausência de um urbanismo voltado às demandas populares, 
pode-se perceber, então, os vazios necessários ao discurso planejador, associado 
aos projetos das elites. Nas entrelinhas dos planos esconde-se a realidade 
social, no caso o processo de suburbanização (OLIVEIRA, 1991, p. 44) (grifo 
nosso). 
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Carmo (2003, p.147) apresenta Campos do Jordão como um Município, cujo IDH é o mais 

elevado da Serra da Mantiqueira do lado paulista que inclui os Municípios de Campos do Jordão, 

Santo Antonio do Pinhal, São Bento do Sapucaí e Monteiro Lobato. Em Campos do Jordão as 

atividades turísticas estão muito mais desenvolvidas do que nos demais Municípios e essa 

condição traz consigo problemas que diferem daqueles que estão menos desenvolvidos 

economicamente, mas também são problemas que precisam de soluções urgentes; dentre eles 

estão a especulação imobiliária e a ocupação de áreas impróprias.  

Os textos desses dois autores reiteram a inquietação apresentada, uma vez que evidenciam 

a existência de grave situação relativa à ocupação e uso do solo com conseqüências para a 

questão de moradia popular para aqueles de faixas de renda mais baixas no Município, levando-

se, assim, ao problema principal desse estudo: se o turismo contribui para o desenvolvimento do 

Município, por que não o é para a maioria dos seus moradores de Campos do Jordão? Isto é, se o 

turismo gera emprego, renda, impostos, bem-estar etc., por que Campos do Jordão que o tem 

como atividade econômica há décadas apresenta um quadro social desfavorável para a maioria da 

população local? Essa é a realidade do turismo no Brasil? São questões simples em suas 

formulações, mas complexas e desafiantes quanto à procura das respostas porque, para tal efeito, 

deve-se percorrer o caminho de pesquisas que levem à compreensão da produção social do 

espaço urbano em Campos do Jordão em relação ao trabalho, ao conhecimento dos problemas 

urbanos e das formas de segregação sócio-espacial, à identificação dos atores sociais e das forças 

políticas dominantes e à lógica escolhida na manutenção da principal atividade econômica do 

Município: o turismo. Refletindo-se um pouco mais, outras questões derivadas surgem: os planos 

diretores do Município foram orientados para que tipo de turismo? Trata-se de um turismo 

predatório, extrativista que se caracteriza por apropriar-se de lugares para depois abandoná-los 

quando atingem a fase de declínio, buscando novos destinos ou de um turismo sustentável que 
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tem como proposta a sustentabilidade em termos ecológicos, econômicos e sócio-culturais? Em 

caso positivo para o primeiro, porque esta lógica não é rompida? No segundo caso, quais são os 

parâmetros de turismo sustentável aplicáveis a um Município turístico? Estas duas questões são 

motivadoras, no caso, como trabalho, propõe-se a análise do processo histórico, as perspectivas 

para um turismo sustentável são aventadas, ao menos, como outro caminho que não venha 

reproduzir a lógica atual desta indústria. Em sua análise sobre Parati e Campos do Jordão, Silva 

afirma que: 

A imagem de boa qualidade de vida em ambas as cidades não condiz com os 
índices de desempenho econômico e social que, quando comparados a outras 
cidades das regiões da Baía de Ilha Grande e do Vale do Paraíba, apresentam 
números inferiores à média geral. A princípio este fato leva a concluir que o 
Turismo não representa para estas cidades, um fator de desenvolvimento 
(SILVA, 2004, p. 150). 

 

Em resumo, o principal problema é que Campos do Jordão apresenta um quadro com 

problemas sociais semelhantes a tantos outros Municípios que não têm o turismo como principal 

atividade econômica e nem tiveram igual número de planos diretores, colocando em xeque o 

papel do turismo no Brasil entre as perspectivas e os limites de sua práxis. 

 

1.4 Hipóteses 

 

Supõe-se que o atual direcionamento das elites dirigentes do setor turístico local está 

pautado pelos interesses de segmentos econômicos distintos, voltados a segmentos de médio-alto 

poder aquisitivo de consumo, atuando em consenso no uso de recursos financeiros, políticos do 

aparato dos poderes públicos no sentido de preservação e segregação espacial para assegurar uma 

determinada paisagem e suporte a estes segmentos e, de modo tanto velado como aberto, 

procuram impedir e/ou restringir o conjunto da paisagem e dos recursos naturais (em parte 
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considerável público, 1/3 do Município é constituído de parque público) a outros segmentos 

locais, sejam o atrelado ao turismo de massa e/ou social7. A priori, as elites em atuação nesta 

indústria não apresentam um plano organicamente estabelecido para o desenvolvimento de um 

turismo econômico, social, espacial e ambientalmente sustentável, permitindo supor uma atuação 

imediata, pautada pela ótica econômica extrativista. 

Supõe-se ainda que, no Município, a atividade turística não é eficaz em termos de 

desenvolvimento econômico-social para a maioria da população local e para a sustentabilidade 

ambiental. E por que não o é? Para essa pergunta, surgem outras hipóteses tais como: 

 a) Campos do Jordão reflete a influência de uma elite externa (pessoas de influência 

política e empresários que não residem em Campos do Jordão), mas que a escolheu 

como estação de inverno, nela investindo tanto para fins lucrativos como para obtenção 

de status; 

b) os planos diretores foram elaborados para reiterar a lógica da elite e não direcionavam o 

turismo para a sustentabilidade sócio-espacial;  

c) a elite local, com interesse no visitante classe A, desestimula o turismo de 

excursionistas de um dia que mais chances têm de interagir com a maioria da 

população de Campos do Jordão (compra de produtos e serviços populares);  

d) várias são as entidades voltadas para o turismo que não se articulam em torno de 

objetivos comuns no que tange o interesse público, defendendo interesses específicos, 

                                                           
7 Deve-se esclarecer que há uma diferença entre Turismo de Massa e Turismo Social. Segundo Cruz (2001, p. 7), o 
Turismo de Massa é “uma forma de organização do Turismo que envolve agenciamento da atividade bem como a 
interligação entre agenciamento, transporte e hospedagem, de modo a proporcionar o barateamento dos custos da 
viagem e permitir, conseqüentemente, que um grande número de pessoas viaje”, isto é, não há subsídios 
governamentais para o viajante, apenas  acordos comerciais para tornar as viagens acessíveis a um maior número de 
pessoas. O Turismo Social, por outro lado, é um “fenômeno amplamente europeu baseado na idéia de que o Turismo 
é um direito social do cidadão e/ou de que o Turismo traz benefícios sociais para o indivíduo, justificando alguma 
forma de subsídio ou apoio” (SWARBROOKE & HORNER, 2002, p. 202) por parte de governos ou entidades 
sociais. 
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nichos de mercados como, por exemplo, a indústria da construção local voltada a 

construir as mansões e os setores imobiliários, voltados a residências secundárias;  

e) a população local não é remunerada adequadamente pela economia do Município 

(Turismo), uma vez que não tem poder aquisitivo para a compra de imóvel digno, 

habitando em moradias precárias;  

f) Campos do Jordão tem como modelo econômico o turismo predatório, extrativista – 

explorando e exaurindo as forças vivas da natureza e da sociedade; 

g) as favelas auxiliam a desvelar para o visitante um quadro social envolvendo alto índice 

de pobreza no Município; 

h) nas favelas, reside a mão-de-obra barata para a elite jordanense que, assim, tolera a 

pobreza uma vez que esse tipo de mão-de-obra contribui para a sua acumulação; 

 i) o não controle da problemática local pode conduzir o Município à fase de declínio em 

seu ciclo de vida turístico quando, segundo Bissoli (2001, p. 53), “a diminuição da 

qualidade dos recursos implica a degradação da imagem turística do local e provoca 

uma diminuição na procura turística”. 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo geral 

 

Estudar a implementação da atividade econômica representada pelo turismo no Município 

de Campos do Jordão, SP, buscando aferir o grau de organização, planificação e impactos desta 

atividade no desenvolvimento, especificamente, da sociedade e do espaço urbano, tendo como 

parâmetro a teoria do planejamento, atrelada à sustentabilidade sócio-ambiental turística. 
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1.5.2 Objetivos específicos 

 

a) estudar a ocupação e uso do solo por meio dos processos de urbanização em Campos do 

Jordão; 

b) verificar, especificamente, como o turismo se materializa no espaço mediante a ocupação 

e uso do solo, expresso no processo histórico de urbanização do Município; 

c) estudar a legislação dos planos diretores de Campos do Jordão com viés no turismo no 

Município; 

d) levantar parâmetros de turismo sustentável para serem contrapostos à realidade turística 

em Campos do Jordão. 

 

1.6 Estrutura do Estudo 

 

Para desenvolver este estudo, estruturou-se a seqüência das seções, considerando-se o que 

foi estudado nas diversas disciplinas do Curso de Planejamento Urbano e Regional que levam ao 

entendimento de como sociedade e espaço se relacionam, resultando na expressão produção 

social do espaço que reflete, assim, a relação dialética entre ambas as instâncias que exercem 

reciprocamente influências, isto é, se “a sociedade molda o espaço, o espaço influencia a 

sociedade” (PAIVA et al, 2005, p. 48). Igualmente, para esse estudo, foram  trazidos 

conhecimentos sobre turismo adquiridos pela autora de forma empírica nos trabalhos 

profissionais realizados a partir de 1992 e acadêmicos adquiridos por meio do curso Master of 

Business Administration (MBA) em Planejamento, Gestão e Marketing em Turismo da 

Universidade Católica de Brasília (UCB), concluído em 2003. 
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A revisão da literatura é importante para a correta conceituação e  

fundamentação teórica dos termos a serem usados no desenvolvimento do trabalho de pesquisa. 

Assim, para esse estudo, na Seção 2, discutiram-se os conceitos de turismo, turismo sustentável, 

sociedade, solidariedade, espaço, paisagem, lugar, lugar turístico, não lugar, produção social do 

espaço, planejamento, plano diretor, planejamento urbano, planejamento turístico e planejamento 

participativo em turismo, com base nos quais serão analisados dados e fatos nas seções 

subseqüentes. 

Dentro dos procedimentos metodológicos do trabalho acadêmico, o local, área de estudo, 

deve ser descrito nos seus diversos aspectos para que apóiem as análises a serem realizadas na 

continuidade da pesquisa. Portanto, para conhecer tais aspectos em Campos do Jordão foi feita 

uma pesquisa exploratória em fontes secundárias, buscando-se uma visão geral sobre o Município 

por meio de seus aspectos históricos, geográficos, ambientais, sociais, demográficos, econômicos 

e turísticos, registrando-se os resultados na Seção 3, Caracterização do Município em estudo. 

Na seção 4, especificam-se os materiais e métodos utilizados para o desenvolvimento das 

pesquisas bibliográficas, documentais e das que foram realizadas por meio de aplicação de 

formulários e de entrevistas com representantes das lideranças políticas e empresariais do 

Município. 

A seção 5 foi dedicada ao estudo da produção social do espaço urbano no Município de 

Campos do Jordão, SP, inicialmente levantando-se dados sobre o crescimento espacial do 

Município (subseção 5.1.1). Para a análise do uso e apropriação do solo atrelado ao turismo foi 

feita a leitura detalhada do trabalho de dissertação de Mestrado de Oliveira (1991), A quem 

interessa a urbanização clandestina? Estudos sobre Campos do Jordão, buscando dados que se 

enquadrassem nas sete assertivas definidas por Gottdiener (1997) em seu livro A produção social 

do espaço urbano, com o objetivo de verificar se Campos do Jordão segue ou não a lógica do 
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capitalismo (subseção 5.1.1.1). A análise da legislação referente aos planos diretores de Campos 

do Jordão onde foram buscadas e analisadas as normatizações relativas ao turismo no Município 

se encontra na subseção 5.1.2. 

Sendo a sociedade a essência do espaço (SANTOS, 1985, p. 1,2), estudaram-se os atores 

sociais de Campos do Jordão e suas relações com o turismo. Do turista, foi levantado o perfil 

socioeconômico e a sua visão da paisagem urbana de Campos do Jordão, procurando-se verificar 

se a existência de moradias precárias de alguma forma prejudicaria o imaginário levado consigo 

(subseção 5.2.1). Do morador, desejou-se saber a sua visão em relação à atividade turística que 

certamente difere da visão das lideranças políticas e empresariais, (subseção 5.2.2). Dessas 

últimas, foram entrevistados 16 representantes com o objetivo de conhecer o que pensam em 

relação ao turismo e a visão de futuro que têm para o Município (subseção 5.2.3). O resultado 

dessas pesquisas compõe um quadro que merece um estudo do campo da sociologia mais 

aprofundado dada à complexidade que apresenta em termos de paradigmas, crenças e valores 

humanos.  

Na seção 6, é feita a discussão sobre o resultados dos dados levantados nas seções 

anteriores, retomando-se os principais pontos que indicam que o turismo em Campos do Jordão, 

apesar de suas singularidades, é representativo do setor para o Brasil e acompanhou o modelo de 

desenvolvimento urbano promovido pelo capitalismo. 

A seção 7 encerra o trabalho com as considerações finais da autora sobre o trabalho, 

retomando-se os objetivos e as hipóteses para fins comparativos após o levantamento dos dados e 

conseqüentes resultados, identificando-se aquelas que se confirmaram e as que não foram 

confirmadas. 
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Como APENDICES, apresentam-se os formulários elaborados pela autora para a pesquisa 

de campo com turistas (APÊNDICE A) e com as lideranças políticas e empresariais (APÊNDICE 

B). 

Os anexos abaixo indicados  complementam as informações e os dados levantados durante 

o estudo do Município de Campos do Jordão. 

Como ANEXO A é apresentado o mapa produzido pela Secretaria do Meio Ambiente do 

Estado de São Paulo, na escala 1:50.000, que indica áreas degradadas, de vegetação nativa e de 

agrosilvicultura no Município (Figura 25).  

O ANEXO B é a reprodução do mapa turístico do Município publicado, em 1966, pelo 

Rotary Club de Campos do Jordão (Figura 26) e o ANEXO C é a reprodução do mapa turístico 

publicado na 49ª Edição 2005/05 do Guia Castelfranchi Campos do Jordão em  2005 (Figura 27). 

O ANEXO D é a ilustração cartográfica produzida pelo escritório do urbanista Jorge 

Wilheim para o Plano Diretor Estratégico de Campos do Jordão, em 2003, sobre Circuito 

Turístico, na escala 1:25.000 (Figura 28).   

O ANEXO E traz a relação dos nomes das lideranças políticas e empresariais 

entrevistadas no período de 10 a 18 de janeiro de 2006. 

Para a ilustração cartográfica sobre Uso do Solo Atual, ANEXO F, apresenta-se o mapa 

produzido pelo escritório do urbanista Jorge Wilheim para o Plano Diretor Estratégico de 

Campos do Jordão, em 2003, na escala 1:25.000 (Figura 29).  

O ANEXO G traz  a Seção VII – Da política do turismo - da Lei Orgânica de Campos do 

Jordão e o ANEXO H é a relação das leis e decretos das esferas federal, estadual e municipal que 

foram consultados pela autora. As leis e decretos municipais foram ordenados em: uso e 

ocupação do solo, leis e decretos que alteraram a Lei 1.538/85, leis e decretos relativos aos planos 

diretores e leis e decretos específicos para o setor de turismo.  
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Como ANEXOS finais, estão o ofício da Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP), 

emitido pela Professora Doutora Sandra Maria Fonseca da Costa que apresenta a autora como 

aluna de Mestrado em Planejamento Urbano e Regional, em fase de dissertação (ANEXO I) e o 

termo de consentimento da Comissão Gestora de Eventos e Empreendimentos Temporários 

(COGETE) que autoriza a autora a entrevistar turistas em Campos do Jordão no mês de julho de 

2005 (ANEXO J).  

 

1.7 Notas pós-apresentação da dissertação à Banca Examinadora no dia 30 de agosto 

de 2006. 

 

Pela importante contribuição que as argüições da Banca Examinadora trouxeram a esse 

trabalho, considera-se importante registrá-las e esclarecê-las como segue. 

Com relação ao uso do termo “indústria do turismo” no trabalho, comentado pela Profa. 

Dra. Dóris Ruschmann, observa-se que muitos autores referem-se ao turismo como uma indústria 

(às vezes mencionada também como a indústria sem chaminés). Entre eles, destaca-se Go e 

Youell. O primeiro faz uma abordagem holística, apresentando em sua conceituação os aspectos 

inerentes ao fenômeno do turismo e utilizando o termo indústria de uma forma conotativa como 

um elo entre as empresas que oferecem produtos e prestam serviços complementares entre si para 

a composição do produto turístico: 

O turismo pode ser definido como o movimento de indivíduos e grupos de uma 
localização geográfica para outra por prazer e/ou por negócios, sempre em 
caráter temporário: o atendimento das necessidades dos viajantes, seja em 
trânsito ou no destino; e os impactos econômico, sociocultural e ecológico que 
tanto os turistas como o setor turístico provocam nas áreas de destino. Essa 
definição implica que o turismo deve ser visto como: a) uma indústria 
composta por atrações, transportes, facilidades/serviços em geral, e 
informação e promoção; b) um ato social que permite às pessoas se expressar 
enquanto viajam a negócios ou prazer; c) o reflexo da expressão cultural local, 



 

 

35

da identidade e da composição social. Nesse sentido, o turismo pode atuar como 
peça importante em um contexto maior de planejamento ambiental e auxiliar a 
qualidade de vida, especialmente no nível local (GO apud TRIGO, 1998, p. 16) 
(grifo nosso). 

 
Para o segundo autor,  Youell (2002, p. 18),  o turismo suplantou tanto o petróleo cru 

quanto os veículos motorizados para tornar-se, em 1994, líder em exportação mundial, tendo sido 

anunciado como “a maior indústria do mundo” por numerosas organizações globais, incluindo o 

Conselho Mundial de Viagens e Turismo (World Travel and Tourism Organisation – WTTC) e a 

Organização Mundial do Turismo (World Tourism Organisation – WTO).  

Sabendo-se que o setor de turismo integra o amplo setor de serviços denominado 

“terciário”, verifica-se que o termo “indústria” relativo ao setor secundário é utilizado como uma 

figura de linguagem para emprestar ao turismo um sentido de modo de produção que se utiliza de 

uma “cadeia produtiva” de serviços que envolve a compra de matérias-primas no caso de 

produtos para hotelaria, restaurantes, souvenires etc., a prestação do serviço ao cliente e o 

atendimento pós-venda. Portanto, foi com um sentido ligado à estrutura do turismo que a 

expressão indústria do turismo ou indústria turística foi utilizada nesse trabalho. Por oportuno, 

define-se aqui outros dois termos atualmente muito utilizados na literatura turística: trade 

turístico e cluster8 turístico. O termo trade turístico é utilizado para designar o elo formado pelas 

empresas da iniciativa privada do setor turístico (DISÉRIO, 2002, p. 16), cuja articulação 

responde pela logística da prestação de serviços em turismo que se complementam. O termo 

cluster turístico, segundo Beni (2003, p. 18), derivou-se dos efeitos ampliadores da globalização 

como estratégias globais que identificam, desenvolvem e comercializam o turismo de base local 

                                                           
8 Palavra de origem inglesa sem tradução precisa em português. Do ponto de vista operacional, o cluster é a nova 
forma que o esforço pelo desenvolvimento econômico e social vem assumindo no mundo inteiro, tanto nos países 
industrializados, como nos países em fase de industrialização. Muitos países e regiões ao redor do mundo estão 
promovendo o desenvolvimento de clusters em resposta à economia globalizada em mutação. Abandona-se o 
conceito da macro região, para organizar o processo de desenvolvimento em bases locais, a partir de um conjunto de 
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em clusters e redes corporativas de empresas agregadas à cadeia produtiva do turismo. Beni 

(2001) define esse termo como: 

Conjuntos de atrativos com destacado diferencial turístico, dotado de 
equipamentos e serviços de qualidade, com excelência gerencial, concentrado 
num espaço geográfico delimitado. Apresenta-se aos mercados consumidores de 
Turismo como produto acabado, final, com tarifas diferenciadas na forma de 
pacotes em alto nível de competitividade internacional. 

 

Dentre as colocações feitas pelo Prof. Dr. Emmanuel Santos, destaca-se três pela boa 

ponderação que trazem ao trabalho. A primeira diz respeito à idéia de apropriação da natureza, 

sendo lembrado que a apropriação da natureza é própria da espécie humana e que, na verdade, as 

questões são a maneira como dela nos apropriamos e com quais objetivos. A segunda se refere à 

palavra “classe” utilizada no questionário aplicado aos turistas (APÊNDICE A), devendo-se 

esclarecer que essa palavra foi tomada como equivalência à camada de renda com base no 

sistema “Critério de Classificação Econômica Brasil - 1997” utilizado pela Associação Brasileira 

de Anunciantes (ABA), Associação Nacional de Empresas de Pesquisa (ANEP) e Associação 

Brasileira dos Institutos de Mercado (ABIPEME). A terceira colocação diz respeito ao 

entendimento da autora dos termos “desenvolvimento” e “crescimento econômico”. Esclarece-se 

que a palavra desenvolvimento, em alguns casos, foi utilizada nesse trabalho no sentido do 

desenrolar de um processo como, por exemplo:  

É o desenvolvimento contínuo do sistema capitalista que vem a ser 
materializado no espaço em qualquer tempo dado, de tal modo que padrões 
observáveis de organização sócio-espacial são formas fenomenais e, portanto, 
não se deve rotular de “capitalista” o motivo produtor do espaço (PIVOTT, 
2006, p.61) (grifo nosso).  
 

Em outros contextos, está ligada à uma idéia dialética com o termo “crescimento 

econômico” como indica Singer ao fazer uma distinção entre desenvolvimento econômico e 

                                                                                                                                                                                            
atividades a serem desenvolvidas em regime de parceria e cooperação entre a sociedade e o Estado. Fonte: 
http://www.geranegocio.com.br/html/clus/p1.html. Acesso em 27 set. 2006 
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crescimento econômico, entendendo que o último indica um aumento de renda per capita 

enquanto que o primeiro vai além disso: 

Na medida em que o capital estrangeiro se ajusta ao sistema inoperante nos 
países subdesenvolvidos, ampliando seu setor de exportação, ele acarreta certo 
crescimento econômico, facilmente verificável pelo exame da evolução dos 
índices de renda per capita, demonstrando existir compatibilidade entre o 
subdesenvolvimento e o crescimento econômico, ou, em outras palavras, que o 
mero crescimento econômico não se identifica com o desenvolvimento 
(SINGER apud HOFFMANN, 1975, p. 119). 

 

Portanto, o crescimento econômico é um processo que ocorre quando há aumento da 

renda, mas necessariamente não implica em uma melhor distribuição dos benefícios dessa da 

renda (bem-estar social, educação, diminuição da pobreza etc.), ficando, em geral, concentrado 

em uma minoria da população. Assim, a dialética está no fato do desenvolvimento abrigar as 

vantagens do crescimento econômico, mas com uma melhor distribuição da renda, abrangendo a 

população como um todo. A partir do relatório “Nosso Futuro Comum” de 1987, elaborado pela 

Comissão Mundial para o Ambiente e Desenvolvimento da Assembléia Geral das Nações Unidas 

(OMT, 1998, p. 1), surge o termo “desenvolvimento sustentável” que incorpora a idéia de 

sustentabilidades ambiental, econômica e social e cultural, acentuando ainda mais a diferença 

com o termo “crescimento econômico”.  

As observações feitas pela Profa. Dra. Vera Costa assim como outras dos demais membros 

da Banca Examinadora foram incorporadas ao texto e estão devidamente indicadas em notas de 

rodapé. 

Registro aqui meus profundos agradecimentos aos Professores que participaram da Banca 

Examinadora dessa dissertação, com cujas argüições esse trabalho, com certeza, foi enriquecido. 
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2. CONCEITUAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Entendendo-se que, para uma dissertação, os conceitos e fundamentos teóricos são 

imprescindíveis para o correto embasamento do trabalho acadêmico, definiram-se para esse 

estudo as conceituações e fundamentações dos termos turismo, turismo sustentável, sociedade, 

solidariedade, espaço, paisagem, lugar, lugar turístico, não lugar, produção social do espaço, 

planejamento, plano diretor, planejamento urbano, planejamento turístico e planejamento 

participativo em turismo. 

O turismo é aqui definido porque, dentro do foco desse trabalho de pesquisa, está 

associado à produção social do espaço do Município de Campos do Jordão, SP, objeto desse 

estudo de caso. O turismo sustentável é um termo mais recente desdobrado de desenvolvimento 

sustentável e recomendado pela Organização Mundial do Turismo (OMT), sendo também o que 

se acredita merecer aplicação em Campos do Jordão.  

Os termos, sociedade, solidariedade, espaço, paisagem, lugar, lugar turístico e não-lugar 

são estudados porque devido à imbricação existente entre sociedade e espaço e as especificidades 

de cada termo encontradas na literatura, considera-se necessário ter clareza dos seus significados 

para o correto uso no desenvolvimento do trabalho. 

A produção social do espaço foi cuidadosamente estudada porque é por meio dela que se 

procura entender como o turismo, enquanto fenômeno social, foi inserido no arranjo espacial de 

Campos do Jordão. 

Igualmente, dedicou-se ao estudo do planejamento, desdobrando-o em plano diretor, 

planejamento urbano, planejamento turístico e planejamento participativo em turismo, porque 

apesar das limitações do processo de planejamento no Brasil, muito bem discutido por Villaça e 
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Maricato, entre outros autores, acredita-se que é o instrumento capaz de trazer à discussão os 

problemas sociais e do meio ambiente de um Município. 

A discussão bibliográfica feita para esse estudo não teve como não podia ter a pretensão 

de ser exaustiva uma vez que a literatura sobre os termos estudados é farta, porém, acredita-se 

que traz a clareza desejada para compreender o inter-relacionamento entre sociedade, espaço e 

turismo abordados neste trabalho. 

 

2.1 Turismo  

 

Muitos são os conceitos de Turismo dados a partir de abordagens econômicas, técnicas, 

holísticas e geográficas. Nas abordagens econômicas, o Turismo é tido como uma atividade que é 

acionada com a movimentação de pessoas de um ponto de origem a outro de destino, por 

qualquer que seja o motivo do deslocamento, provocando na comunidade anfitriã um aumento na 

geração de renda pela utilização de seus equipamentos (restaurantes, hotéis, táxis, casas de 

entretenimentos, comércio etc.) e por meio da visitação aos seus atrativos culturais ou naturais. A 

abordagem técnica é dada pela OMT (2003, p. 20), definindo o Turismo como “as atividades de 

pessoas que viajam para lugares afastados de seu ambiente usual, ou que neles permaneçam por 

menos de um ano consecutivo, a lazer, a negócios ou por outros motivos”. Nesse conceito da 

OMT o turista é aquele que tenha no local de destino pelo menos um pernoite e não exerça 

naquele destino uma atividade remunerada, ou seja, sua renda é obtida no local de origem. Por 

outro lado, o turista de um dia, também chamado de excursionista, é reconhecido pela OMT 

(2003, p. 20) que classifica os viajantes da seguinte forma:  

 



 

 

40

a) Visitante Internacional: qualquer pessoa  que viaje para um país no qual não possua 

residência usual e que esteja fora de seu ambiente normal, por um período que não 

ultrapasse 12 meses e cujo objetivo principal da visita não seja o exercício de uma 

atividade remunerada dentro do país visitado.  

b) Visitante Doméstico: qualquer pessoa que resida em um país e viaje para um lugar dentro 

dos limites do território e fora de seu ambiente usual, por um período que não ultrapasse 

12 meses e cujo objetivo principal da visita não seja o exercício de uma atividade 

remunerada dentro do local visitado.  

c) Visitante de pernoite: qualquer visitante que permaneça, no mínimo, uma noite em 

acomodações coletivas ou privativas no local visitado. 

d) Visitante de um dia: qualquer visitante que não pernoite em acomodações coletivas ou 

privativas no local visitado. 

Para fins de estatísticas não são incluídos como visitantes os trabalhadores fronteiriços, 

imigrantes permanentes, imigrantes temporários, nômades, passageiros em trânsito, refugiados, 

membros das forças armadas, representantes consulares e diplomatas (SCHLÜTER, 2003, p. 62). 

Na abordagem holística dada por Barbalho e Barbosa (1997, p. 35) o turismo é indicado 

como “uma atividade essencialmente de serviço relacionado diretamente com a existência de uma 

infra-estrutura mínima para seu bom desempenho. Isto implica as formas de acesso, atrações, 

condições de hospedagem, estrutura de urbanização, entre outros”. O turismo de uma forma mais 

abrangente é: 

Um fenômeno social que consiste no deslocamento voluntário e temporário de 
indivíduos ou grupos de pessoas que, fundamentalmente por motivos de 
recreação, descanso, cultura ou saúde, saem de seu local de residência habitual 
para outro, no qual não exercem nenhuma atividade lucrativa nem remunerada, 
gerando múltiplas inter-relações de importância social, econômica e cultural (DE 
LA TORRE apud IGNARRA, 1999, p. 24). 
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Jafari (apud IGNARRA, 1999, p. 24) também traz a idéia de que o Turismo cria 

interações entre o visitante e a comunidade receptora ao defini-lo como “o estudo do homem 

longe de seu local de residência, da indústria que satisfaz suas necessidades, e dos impactos que 

ambos, ele e a indústria, geram sobre os ambientes físico, econômico e sócio-cultural da área 

receptora”. 

Esse pensamento é compartilhado por Cruz que também considera o turismo uma prática 

social. Para a autora, as atividades turísticas são decorrentes dessa prática e esta visão: 

Contraria abordagens historicamente construídas, que reduzem a prática do 
Turismo a uma atividade econômica, e nos permite avançar no sentido de 
desmontar alguns dos mitos que rondam os estudos sobre Turismo, de modo 
geral, e de construir um conhecimento cientificamente pautado sobre essa 
prática, seus significados e seus desdobramentos (CRUZ, 1999, p. 21). 

 

A abordagem geográfica faz a relação da atividade turística com a produção social do 

espaço, considerando que este sofrerá uma forte estruturação ou reestruturação em função do 

turismo.  

O Turismo é antes de tudo, uma experiência geográfica. Apresenta-se como 
fenômeno geográfico no sentido de representar uma relação direta entre o 
homem e os espaços, ou seja, o homem e o ambiente. É um indutor da 
organização espacial e da mobilização de fluxos populacionais. Por meio do 
Turismo, a natureza, o litoral, as cidades, os espaços geográficos transformam-se 
em lugares turísticos (CORIOLANO, 1998,  p. 21). 

 

Complementando, Magalhães (2002, p. 1) acrescenta o item espaço na discussão sobre 

turismo porque entende que este, antes de ser uma atividade econômica, são fenômenos social e 

espacial, uma vez que, para sua prática, é necessário que o ator principal, o homem, desloque-se 

no espaço em busca da realização das suas diversas motivações. 

A abordagem geográfica é a mais apropriada para esse estudo de Campos do Jordão 

porque se procura identificar os fatores que influenciaram e influenciam a produção social do 

espaço urbano desse Município que tem o turismo como sua primeira atividade econômica. 
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2.1.1 Turismo Sustentável 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável surge como uma construção teórica para 

organizar uma nova postura da sociedade diante dos desafios do presente e do futuro e 

consistente com o novo paradigma de desenvolvimento, diferente daquele instituído até a década 

de 1970 do Século XX, onde o desenvolvimento era fundado na crença da abundância de 

recursos naturais (e energéticos), aumento da produtividade do trabalho e presença do Estado de 

Bem-Estar Social. À medida que estas três bases vão caindo por terra (os recursos naturais são 

finitos, a revolução tecnológica e organizacional provoca mudanças nos padrões de 

competitividade entre as nações e o Estado não se propõe mais capaz a promover a eqüidade 

social), a sociedade é obrigada a procurar alternativas viáveis por meio de novas tecnologias e 

revisão da relação capital e trabalho, enquanto o Estado também revê o seu papel e institui 

privatizações, terceirizações, administração gerencial etc. (BUARQUE, 1999, p. 9).  

A definição de desenvolvimento sustentável é dada no relatório “Nosso Futuro Comum” 

de 1987 da Comissão Mundial para o Ambiente e Desenvolvimento da Assembléia Geral das 

Nações Unidas: “desenvolvimento que satisfaz as necessidades da atualidade sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras para satisfazer as suas” (OMT, 1998, p. 1). Porém, muitos 

confundem crescimento econômico com desenvolvimento sustentável. O primeiro como se sabe 

não promove uma distribuição eqüitativa, enquanto que o segundo termo, de acordo com Kelly 

Elaine dos Santos (1998, p. 173) é “uma forma de relacionamento homem/natureza e 

homem/sociedade em que não se busquem vantagens levando ao prejuízo de qualquer outra 

espécie atual ou futura”:  
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Uma sociedade é próspera quando permite que a geração atual tenha boas 
condições de vida, desfrutando do que a vida pode proporcionar não 
pressionando o ambiente em que vive, dando espaço para que as gerações 
futuras também possam aproveitar dos recursos que hoje existem, mantendo a 
variedade e a produtividade da natureza, o que levaria a um desenvolvimento 
sustentável (SANTOS, 1998, p. 173). 

 

Por outro lado, termo desenvolvimento sustentável tem sido utilizado de forma 

indiscriminada como atesta Beni (2003, p. 12) ao lembrar que o “desenvolvimento sustentável é 

um conceito útil à medida que aponta para a necessidade de reflexões ao estabelecimento de uma 

visão da estrutura da organização da economia, da sociedade e de suas relações de troca com o 

meio ambiente” e ao citar Leu Walter que considera a sustentabilidade: 

Uma provocação negativa, o rótulo para uma cultura de desonestidade, a 
representação máxima da adulação. Todos os discursos, todos os artigos, todos 
os pronunciamentos de políticos ou de profissionais de Turismo repetem essa 
palavra de forma incansável – embora, infelizmente, em desacordo com o seu 
significado e conteúdo reais (LEU WALTER apud LOCKWOOD e 
MEDLIK, 2003). 

 

Faria e Carneiro (2001, p.18) citam Carvalho para ilustrar a discussão sobre até que ponto 

os preceitos de desenvolvimento sustentável visam realmente à eqüidade social: 

Desde a conferência de Estocolmo, em 19729, ficou claro que a preocupação dos 
organismos internacionais quanto ao meio ambiente era a de produzir uma 
estratégia de gestão desse ambiente, em escala mundial, que atendesse a sua 
preservação dentro de um projeto desenvolvimentista. Dentro dessa perspectiva 
produtivista, o que se queria preservar de fato era um modelo de acumulação das 
riquezas onde o patrimônio natural passava a ser um bem. O apelo à humanidade 
e ao bem-estar dos povos era usado como álibi, sempre citado ao lado dos 
objetivos de crescimento econômico, emprestando uma preocupação humanista 
a intenções não tão nobres (CARVALHO apud RIBEIRO, 1992, p. 31). 

 

Esse repúdio ao termo também existe no discurso de Milton Santos (apud TIBÚRCIO e 

BAVA, 2001) que classifica os termos “qualidade de vida e desenvolvimento sustentado” como 

neoliberais, que matam qualquer discussão porque são usados nos discursos dos políticos que, na 

                                                           
9 Conferência das Nações sobre o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo, Suécia (BUARQUE, 1999, p. 16) 
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hora de implementá-los, não têm como fazê-lo, sendo assim para esse autor, termos vazios sem 

condições de serem estudados de forma substantiva. 

Considerando o desenvolvimento do turismo, dentro de um processo de turisficação de 

uma localidade, igualmente não se deve entender a atividade como um fator de crescimento 

econômico apenas, principalmente porque este não é distribuído de forma socialmente justa. O 

desenvolvimento do turismo deve acontecer de forma sustentável, com planejamento, pois há 

também os impactos negativos quando a atividade não é monitorada e avaliada de forma 

sistemática.  O turismo sustentável é aquele que: 

Atende às necessidades dos turistas de hoje e das regiões receptoras, ao mesmo 
tempo em que protege e amplia as oportunidades para o futuro. É visto como um 
condutor ao gerenciamento de todos os recursos, de tal forma que as 
necessidades econômicas, sociais e estéticas possam ser satisfeitas sem 
desprezar a manutenção da integridade cultural, dos processos ecológicos 
essenciais, da diversidade biológica e dos sistemas que garantem a vida (OMT, 
2003, p. 24) 

 

Os três pilares do turismo sustentável são: 

a) sustentabilidade ecológica: a capacidade de sustentação do ecossistema; 

b) sustentabilidade econômica: a gestão eficaz dos recursos (limitados) utilizados; 

c) sustentabilidade social e cultural: a preservação das identidades sociais e culturais.     

Esses pilares são respaldados pelo Código Mundial de Ética do Turismo que, em seu 

Artigo 3º  - o turismo, fator de desenvolvimento sustentável - apresenta: “é dever dos agentes 

envolvidos no desenvolvimento turístico salvaguardar o ambiente e os recursos naturais, na 

perspectiva de um crescimento econômico sadio, contínuo e sustentável, capaz de satisfazer 

eqüitativamente as necessidades das gerações presentes e futuras.” Complementando, o turismo 

sustentável: 
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Em sua vasta e complexa abrangência, envolve: compreensão dos impactos 
turísticos, distribuição justa de custos e benefícios; geração de empregos locais 
diretos e indiretos; fomento de negócios lucrativos; injeção de capital com 
conseqüente diversificação da economia local; interação com todos os setores e 
segmentos da sociedade; desenvolvimento estratégico e logístico de modais de 
transporte; encorajamento ao uso produtivo de terras tidas como marginais 
(Turismo no espaço rural); subvenções para os custos de conservação 
ambiental (BENI, 2003, p. 14) (grifo nosso). 
 

Importante ressaltar nessa definição que deve haver consciência sobre os impactos do 

turismo e que os benefícios devem ser para a localidade, assim como deve haver a conservação 

do seu meio ambiente. O termo turismo sustentável tem sido usado por vários autores como 

resposta aos problemas encontrados em destinos turísticos consolidados ou não.  

Esse conceito de sustentabilidade é um conceito da biologia que foi estendido a 
todas as outras áreas do conhecimento. Hoje, nós temos uma luta para tornar 
o Turismo uma atividade menos discriminadora, menos segregadora, menos 
opressiva, menos elitista e é nessa compreensão que a gente fala de um setor 
sustentável. Então, o que seria um Turismo sustentável? Um Turismo que não 
fosse voltado só para as elites, que não fosse só de luxo, que não fosse só para os 
resorts, mas que desse oportunidade, não só às grandes cadeias hoteleiras, mas 
também os pequenos empreendedores da comunidade. [...] Quando se fala em 
sustentabilidade a gente remete para que? Também para o meio ambiente e para 
as questões culturais. Só será sustentável aquele Turismo que também respeite a 
natureza, a sociedade e a cultura dos lugares visitados (CORIOLANO, 2003) 
(grifo nosso). 

Cruz (1999, p. 25) apresenta, como exemplo de insustentabilidade do Turismo, o caso de 

localidades que concentram empreendimentos hoteleiros com capital estrangeiro e têm grande 

parte das divisas estrangeiras obtidas com o turismo repatriadas para companhias baseadas em 

outros países: 

O modelo de desenvolvimento que se tem levado a cabo no Brasil, por 
exemplo, ao qual está subordinado também o Turismo, é concentrador de 
renda, excludente e perpetuador de desigualdades sócio-espaciais. O setor 
turístico (conjunto de atividades econômicas diretamente relacionadas à prática 
social do Turismo), inserido neste contexto, reproduz, como qualquer outro setor 
produtivo, as contradições do sistema. Que possibilidades tem o Turismo de 
promover, neste contexto, algum desenvolvimento local ou regional? (CRUZ, 
1999, p. 25) (grifo nosso). 
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De acordo com Magalhães (2002, p. 74), a apropriação de espaços turísticos por 

investidores vindos de fora colabora para a reorganização do espaço e promove o crescimento 

econômico,  mas em contrapartida é uma prática que provoca a exclusão e a segregação de uma 

boa parte da população nativa, uma vez que a implantação de equipamentos e serviços turísticos é 

voltada para uma classe superior de turista com poder aquisitivo o que resulta na inflação de 

preços dos produtos de consumo e de bens imóveis. Nesse contexto, salienta-se a frase de 

Calmon (apud MAGALHÃES, 2002, p. 126): “capital tem pátria, sempre retorna para a origem 

do investimento”. Apesar dos muitos progressos reconhecidos pela OMT no que tange o turismo 

sustentável, há ainda fatores que restringem o processo de implementação de políticas e ações 

para o desenvolvimento turístico sustentável. No Brasil, relaciona-se os seguintes fatores: 

A escassa integração das políticas públicas de Turismo com as demais políticas 
de governo, a insuficiência de recursos destinados aos órgãos públicos de 
administração do Turismo, assim como a falta de recursos públicos para obras 
de infra-estrutura básica e para fiscalização das atividades turísticas, que 
somados à carência de dados para a construção de indicadores de 
sustentabilidade, são os que mais se destacam dentro do setor público. No setor 
privado, falta ainda maior engajamento e investimentos para uma gestão 
socioambiental responsável; a fragmentação em pequenas e micro empresas 
pode também ser apontada como outro fator negativo para a difusão mais intensa 
de práticas sustentáveis. Entretanto, não se pode, hoje, pensar 
estrategicamente uma empresa ou definir políticas públicas ignorando o 
paradigma da sustentabilidade (FRAGA, 2003, p. 7) (grifo nosso). 

 

Para Krippendorf (2001, p. 139,140) “a política do turismo de repousar, na medida do 

possível, no princípio da livre escolha e da ausência de coerções é garantir a liberdade de decisão 

de todas as pessoas envolvidas”. Por outro lado, segundo Krippendorf (2001, p. 139), a liberdade 

de um choca-se com a liberdade do outro e “jamais a soma dos interesses particulares 

coincidiu com o interesse geral”, havendo, portanto, a necessidade de política de normas 

pelo Estado, sob pena da liberdade do lazer e do turismo dar origem ao caos e à anarquia 

(grifo nosso): 
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Dizer sim a  uma política do lazer e do turismo! Dizer não com a finalidade 
de introduzir conceitos ideológicos da sociedade e de sua mutação no espaço 
relativamente livre do lazer, para evitar que um desabrochar pessoal 
imoderado acabe por trazer prejuízos à qualidade de vida dos outros e 
conduza à exploração abusiva do meio ambiente. [...] Mais comunidade e 
menos isolamento, mais solidariedade e menos egoísmo, mais cooperação e 
menos concorrência. No final, não haverá menos, porém mais espaços de 
liberdade para nós. Para aqueles que nos recebem. Para nossos 
descendentes... Eis a liberdade que preconizo! (KRIPPENDORF, 2001, p. 
140)  (grifo nosso). 
 

De acordo com Ruschmann (1997, p. 10), somente as ações planejadas com metodologia 

científica, visando um desenvolvimento “sustentável” da atividade turística, poderiam conduzir a 

uma evolução favorável para empreendedores, populações receptoras, turistas e, 

conseqüentemente, para todas as destinações. Ruschmann (1997, p. 16) informa que a qualidade 

de uma destinação turística tem sido avaliada pela originalidade de suas atrações ambientais e no 

bem estar que proporcionam aos visitantes e isso está diretamente ligado ao controle do 

crescimento quantitativo dos fluxos turísticos que, se não realizado, compromete social e 

ambientalmente os ecossistemas frágeis quando seus limites de capacidade de carga 10  são 

ultrapassados. Ruschmann (1997, p. 16;25) ilustra com o exemplo da Suíça que possui uma 

diretriz por meio da qual o Estado é obrigado a “garantir as possibilidades de recuperação das 

paisagens naturais e sua proteção contra as agressões dos turistas”. Um determinado valor é pago 

aos agricultores como diferença na lucratividade para evitar o êxodo rural, uma vez que os 

habitantes das zonas rurais, geralmente desprovidos de meios econômicos, humanos e técnicos, 

não poderiam continuar a assumir sozinhos as funções de valorização do solo, manutenção das 

paisagens e das tradições, considerados como atrativos turísticos, tendo um retorno financeiro 

                                                           
10 Capacidade de carga de um recurso turístico é o “número de visitantes (por dia/mês/ano) que uma área pode 
suportar, antes que ocorram alterações nos meios físico e social” (BOO apud RUSCHMANN, 1997, p. 116). 
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fraco e muitas vezes inexistente11. Entretanto, em uma análise de tendências, Ruschmann chama 

a atenção para o outro lado do turismo sustentável, que remete à necessidade de ponderações, 

bom senso e equilíbrio na elaboração do planejamento turístico: 

O turismo sustentável incrementará os custos de seu desenvolvimento, que se 
reverterão no aumento do preço das viagens para os turistas. A determinação da 
capacidade de carga dos espaços turísticos limitará o acesso de pessoas em 
determinadas áreas, o que gerará uma demanda maior que a oferta que, 
conseqüentemente, aumentará os preços para os visitantes. Por isso, o turista de 
massa não terá acesso a esses espaços e o turista de elite voltará a predominar 
nesse contexto (RUSCHMANN, 1997, p. 17). 

 

A OMT (2003, p. 24), estabelece os seguintes parâmetros para o turismo sustentável: 

a) os recursos naturais, históricos, culturais e outros voltados ao turismo são conservados 

para que continuem a ser utilizados no futuro, sem deixar de trazer benefícios para a 

sociedade atual: segue os preceitos do desenvolvimento sustentável, sendo que em 

muitos casos o turismo colabora para a conservação do ambiente natural e patrimônio 

histórico-cultural. 

b) o desenvolvimento turístico é planejado e gerenciado de modo a não gerar sérios 

problemas ambientais ou socioculturais para a área turística: os planos diretores de 

turismo desenvolvidos, incluindo técnicas como o planejamento ambiental e o estudo 

de capacidade de carga contribuem para a redução dos efeitos adversos causados pelo 

desenvolvimento turístico; 

                                                           
11 Inserção de texto feita como sugestão da Profa. Dra. Dóris Ruschmann que, em complementação, durante sua 
argüição, relatou que, atualmente na Suíça, o governo busca mecanismos para uma maior ocupação das residências 
secundárias que não geram renda para as cidades como, por exemplo, o consumo de serviços de infra-estrutura 
básica no período de baixa estação. Um dos mecanismos é a instituição de um aumento de impostos para os períodos 
nos quais as residências secundárias não são ocupadas. 
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c) a qualidade ambiental geral da área turística é mantida e melhorada onde necessária: a 

qualidade ambiental do destino turístico é tão importante para os turistas quanto o é 

para os residentes; 

d) um alto nível de satisfação dos turistas é mantido para que os destinos turísticos 

conservem seu valor de mercado e sua popularidade: a área turística deve investir 

periodicamente na sua conservação e revitalização de seus atrativos; 

e) os benefícios do turismo são amplamente estendidos à maior parcela possível de sua 

sociedade: os benefícios socioeconômicos advindos do turismo devem envolver 

também a população local por meio de projetos turísticos que tenham por base a 

comunidade e que garantam a expansão dos benefícios do turismo aos residentes 

locais. 

Para a OMT (2003, p. 24,25), é por intermédio de um planejamento, desenvolvimento e 

gerenciamento cautelosos do setor turístico que o turismo sustentável se realiza. Como extensão 

da Agenda 21 criada durante a Conferência da Terra em 1992 (Rio 92), a OMT, o WTTC e o 

Earth Council elaboraram o relatório Agenda 21 para Viagens e Turismo: Rumo ao 

Desenvolvimento Ambiental Sustentável. O relatório define o papel do setor de Viagens e 

Turismo em relação à sustentabilidade turística e objetivos para áreas de prioridade de ação para 

administrações públicas e privadas do turismo e para empresas turísticas. 

Para departamentos do governo, administrações nacionais de turismo e as organizações 

comerciais representantes o objetivo preponderante “consiste em estabelecer sistemas e 

procedimentos para incorporar as considerações do desenvolvimento sustentável ao centro do 

processo de tomada de decisões e identificar as ações necessárias à criação do desenvolvimento 

sustentável”, quais sejam: 



 

 

50

• avaliação da capacidade dos parâmetros reguladores, econômicos e 
voluntários existentes para a realização do turismo sustentável; 

• avaliação das implicações econômicas, sociais, culturais e ambientais 
das operações da organização; 

• treinamento, educação e conscientização pública; 
• planejamento para o desenvolvimento do turismo sustentável; 
• facilitação da troca de informações, habilidades e tecnologia 

relacionadas ao turismo sustentável entre países desenvolvidos e em 
desenvolvimento; 

• inclusão da participação de todos os setores da sociedade; 
• design de novos produtos turísticos com foco central na 

sustentabilidade; 
• mensuração do progresso na conquista do desenvolvimento sustentável; 
• parcerias pelo desenvolvimento sustentável (OMT, 2003, p. 145). 

 

Para as empresas, “o objetivo principal é estabelecer sistemas e procedimentos para 

incorporar as questões do desenvolvimento sustentável como parte da função central de 

gerenciamento e identificar as ações necessárias para a criação do desenvolvimento sustentável”. 

As áreas de prioridade de ação para as empresas são as seguintes: 

• minimização dos resíduos, reutilização e reciclagem; 
• eficiência na energia, conservação e gerenciamento; 
• gerenciamento dos recursos de água doce; 
• gerenciamento do esgoto; 
• substâncias perigosas; 
• transporte; 
• planejamento e gerenciamento do uso da terra; 
• envolvimento dos funcionários, clientes e comunidade nas questões 

ambientais; 
• design para a sustentabilidade; 
• parcerias para o desenvolvimento sustentável (OMT, 2003, p. 146). 

 

Complementando, a promoção do turismo sustentável, segundo a WWF 12 , segue os 

seguintes princípios que devem nortear o planejamento turístico: 
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i. uso sustentável dos recursos naturais, sociais e culturais; 
ii. redução do consumo e da produção do lixo; 
iii. manutenção da diversidade natural, social e cultural; 
iv. integração do turismo no planejamento estratégico local, regional e nacional, 
envolvendo estudos de impacto detalhados; 
v. amparo à economia local, incorporando os custos ambientais e sociais nos 
cálculos econômicos e no planejamento; 
vi. envolvimento das comunidades locais e gestão dos conflitos de interesse; 
vii. treinamento e recrutamento da mão-de-obra local; 
viii. marketing responsável, com informações relevantes e honestas sobre as 
áreas de visitação; 
ix. pesquisa e monitoramento do turismo e seus impactos; 
x. planejamento conjunto do turismo com as outras atividades econômicas 
locais, isto é, a agricultura, o comércio e a indústria; e 
xi. tempo de planejamento compatível com o dinamismo do setor turístico 
(WWF apud RUSCHMANN, 2005, p. 15). 

 

Em meio às discussões e reflexões entre autores e (des)entendimentos pelos atores sociais, 

os preceitos de turismo sustentável se não têm conquistado ações efetivas, ao menos têm estado 

na pauta da academia, dos setores governamentais e não governamentais no campo das intenções, 

o que não deixa de ser uma contribuição para o início de um processo de conscientização sobre 

uma nova forma de pensar turismo e planejamento turístico. 

 

2.2 Sociedade 

 

Santos (1985, p. 1,2) estabelece uma relação direta entre sociedade e espaço, considerando 

o último como uma instância da sociedade ao afirmar que “a essência do espaço é social”.  A 

sociedade, segundo Santos (1988, p. 27), “enquanto totalidade é um conjunto de possibilidades”. 

Portanto, dentro da própria sociedade existem interesses diversos (numa cidade poder-se-ia 

identificar, por exemplo, a do especulador imobiliário, de grupos de sem-terra, dos moradores 

favelados, do poder público municipal, das organizações não governamentais etc.), e essa 

                                                                                                                                                                                            
12 A Organização Não-Governamental  WWF-World Wide Fund for Nature (inicialmente registrada como World Wildlife Fund), 
criada em 1961, com sede na Suiça, é voltada para ações de conservação da natureza. (Fonte: 
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pluralidade de interesses constitui a mesma sociedade, heterogênea que atua sobre o espaço que 

ocupa. 

Santos explica que o espaço não pode ser apenas o conjunto de coisas, objetos 

geográficos, naturais e artificiais porque o “espaço é tudo isso, mais a sociedade”. Para Santos, o 

que dá vida aos objetos são todos os processos sociais representativos de uma sociedade em um 

dado momento, sendo que esses processos são resolvidos em funções e se realizam por meio de 

formas. Essas formas são definidas por Santos (1985, p. 50) como o arranjo ordenado de objetos 

e funções como a tarefa ou atividade esperada de uma forma, pessoa, instituição ou coisa. 

Para complementar a conceituação de sociedade, buscou-se em Horkheimer e Adorno a 

seguinte definição: 

A sociedade é uma espécie de contextura formada entre todos os homens e na 
qual uns dependem dos outros sem exceção; na qual o todo só pode subsistir em 
virtude da unidade das funções assumidas, pelos co-participantes, a cada um dos 
quais se atribui, em princípio, uma tarefa funcional; e onde todos os indivíduos, 
por seu turno estão condicionados, em grande parte, pela sua participação no 
contexto geral. Assim, o conceito de sociedade define mais as relações entre os 
elementos componentes e a leis subjacentes nessas relações do que, 
propriamente, os elementos e suas descrições comuns (HORKHEIMER e 
(ADORNO, 1978, p. 263). 

 

Desse conceito, entende-se que a sociedade é composta por pessoas e pela forma como 

elas se relacionam, dentro de um processo dinâmico, no qual cada indivíduo desempenha um 

papel funcional. Em complementação, cabe salientar que as relações sociais são regidas por uma 

série de normas com a finalidade de ordenar direitos e deveres do indivíduo e da sociedade. 

Considerando a questão dos “processos sociais representativos de uma sociedade”, é 

pertinente trazer a diferenciação feita por Ferdinand Tönnies a partir de uma perspectiva dialética 

entre os termos comunidade e sociedade, porque esses termos são muitas vezes utilizados 

                                                                                                                                                                                            
http://www.wwf.org.br/wwf/opencms/site/list_news.jsp?channelId=91&newsChannelId=91. Acesso em 13 jul. 2006) 
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indistintamente, sendo o primeiro mais adotado pelos autores e planejadores em turismo que, em 

geral, se referem à “comunidade receptora”: 

Na comunidade há homens “reciprocamente vinculados de maneira organizada e 
por sua vontade própria”, que se aceitam positivamente. Na sociedade, os 
indivíduos “não estão essencialmente vinculados, mas essencialmente divididos. 
A determinante econômica da comunidade é a posse e o gozo de bens comuns”, 
enquanto que a da sociedade é o mercado, a troca e o dinheiro (TÖNNIES apud 
HORKHEIMER E ADORNO,  1978, p. 269). 

 

A Enciclopédia Digital Master Milênio complementa a citação acima: 

Assim, a comunidade seria o local da identidade coletiva, enquanto que a 
sociedade seria o local da personalidade individual. Tal proposição poderia ser 
colocada, de forma bastante reduzida, por meio do seguinte jogo de palavras: 
numa comunidade, os indivíduos estão unidos, apesar de tudo aquilo que os 
separa; numa sociedade, eles estão separados, a despeito de tudo aquilo que os 
une. Ainda segundo essa teoria, comunidade e sociedade seriam formas de 
associação que não se encontrariam isoladas na natureza: todo tipo de 
organização social teria aspectos de ambas as formas. Sua separação só seria 
possível no nível da ação individual. A partir daí, Tönnies estabelece uma série 
de manifestações típicas de cada estado de associação: na comunidade 
prevaleceria a cooperação, na sociedade a competição; na comunidade 
predominaria o sentimento, na sociedade a razão; na comunidade o espaço seria   
íntimo, na sociedade ele seria público; na comunidade as ações seriam  
espontâneas, na  sociedade   elas  seriam calculadas. [...] Dito de outra forma, a 
comunidade seria constituída por homens que apresentam uma solidariedade e 
uma união muito fortes, que não são resultantes de acordos formalizados que 
visam fins determinados, mas sim por uma identificação quase totalmente 
emocional com o conjunto. Seus exemplos mais simples seriam a família e as 
organizações religiosas (ENCICLOPÉDIA DIGITAL MASTER MILÊNIO, 
2004). 

 

A solidariedade é salientada na próxima subseção porque se acredita que ela tenha um 

peso muito grande na busca de solução para os problemas sociais urbanos que têm sido agravados 

no mundo contemporâneo por diversos conflitos entre os homens que de forma ou outra são 

rebatidos no espaço. 
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2.2.1 Solidariedade 

 

A questão da solidariedade recebeu a atenção de Milton Santos (apud TIBÚRCIO e 

BAVA, 2001) que sugere que se faça pesquisas mais aprofundadas sobre as formas de 

solidariedade no meio popular porque acredita que, por meio de um mapeamento, possa-se 

encontrar a lógica da sua espontaneidade e talvez tê-la inserida na programação dos partidos e 

quem sabe nos projetos governamentais em contraponto à “lógica de hoje, que é não querer o 

povo, a lógica dos pobres, e promover a sua substituição pela lógica dos poderosos. Que é o que 

está vendido no caso brasileiro de alto a baixo, de leste a oeste, na panóplia ideológica”. Santos 

exemplifica seu pensamento da seguinte maneira: 

Esse setor informal, que eu chamo de circuito inferior, ele é o lugar da liberdade, 
da inventividade, da originalidade, é o lugar onde tudo pode estar presente. A 
racionalidade do chamado setor formal, ela mata o futuro. Então, como é que eu 
vou estimular essas forças sociais, essa forma de vida interpessoal, sem que isso 
seja corrompido pela formalidade? Acho que esse é o problema a ser tratado. 
Mas aí você teria de ter um pensamento geral, mas capaz de captar a sua 
dinâmica em cada localidade, porque o fenômeno se dá igualmente, mas assume 
configurações territoriais particulares. Acho que de novo, são as idéias que 
podem mudar essa realidade, o que é abominado pelos políticos e 
administradores. As idéias, os pensadores mais gerais são chamados para ajudar 
os candidatos a fazer discursos, mas não para fazer uma política (SANTOS apud 
TIBÚRCIO e BAVA, 2001). 
 

Milton Santos (apud SEABRA et al, 2000) identifica que estamos dentro de um mar de 

ideologias e que tudo é produzido a partir de uma ideologia, sendo que, para Santos, as coisas não 

aparecem como tal: “somos cercados por coisas que são ideologia, mas que nos dizem ser a 

realidade. Isso nos constrange, porque forma um sistema muito forte; e qualquer discussão que 

indique ser aquilo ideológico é desqualificada”. Ainda segundo Santos (apud SEABRA et al, 

2000), no caso da ideologia da globalização, o problema é “opor à crença de que se é pequeno, 

diante da enormidade do processo globalitário, a certeza de que podemos produzir as idéias que 

permitam mudar o mundo”. 
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Uma nova tendência que surgiu com maior peso a partir da década de 1970 (TOLDO, 

2002, p. 77) é a da responsabilidade social empresarial que tenta inserir no papel desempenhado 

pela empresa em gerar riqueza a sua relação com o custo social do desenvolvimento. Diante das 

necessidades sociais contemporâneas não suportadas totalmente pelo Estado, a empresa 

socialmente responsável estabelece em suas estratégias administrativas “a decisão de participar 

mais diretamente das ações comunitárias na região em que está presente e minorar possíveis 

danos ambientais decorrente do tipo de atividade que exerce” (MELO NETO e FROES, 1999, p. 

78). O conceito de responsabilidade social corporativa foi criado pelo Conselho Empresarial 

Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD), em 1998, na Holanda:  

Responsabilidade social corporativa é o comprometimento permanente dos 
empresários de adotar um comportamento ético e contribuir para o 
desenvolvimento econômico, melhorando simultaneamente a qualidade de vida 
de seus empregados e de suas famílias, da comunidade local e da sociedade 
como um todo (ALMEIDA apud TOLDO, 2002, p. 82). 
. 

A responsabilidade social difere, portanto, da filantropia porque esta atende necessidades 

básicas das pessoas de forma pontual, isto é, quando têm fome, frio, necessitam de remédios etc., 

enquanto que a primeira se relaciona com as “estratégias pensadas para orientar as ações das 

empresas em consonância com as necessidades sociais, de modo que a empresa garanta, além do 

lucro e da satisfação de seus clientes, o bem-estar da sociedade” (TOLDO, 2002, p. 84).  

No Brasil, foi criado, em 1998, o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social  

como uma Organização Não-Governamental com a missão de disseminar a prática da 

responsabilidade social (TOLDO, 2002, p. 77). Por outro lado, essa prática tem sido questionada 

em até que ponto a empresa assume ações de responsabilidade social por decisão própria e 

comprometimento com a sociedade e com o meio ambiente ou o faz apenas pelo retorno em 

marketing social que tais ações geram. Trata-se de mais uma ideologia ligada ao do 

desenvolvimento sustentável? A resposta talvez só possa ser dada no futuro, pois é uma prática 
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em processo de desenvolvimento que, no entanto, tem beneficiado vários públicos por meio de 

programas sociais realizados pelas empresas que aderiram ao conceito. 

 

2.3 Espaço, Paisagem, Lugar, Lugar Turístico e Não-Lugar 

 

As categorias fundamentais do conhecimento geográfico apresentadas por Armando 

Corrêa da Silva (apud SANTOS, 1988, p. 71) são entre outras: espaço, área, região, território, 

habitat, paisagem e população. O espaço é a categoria mais geral porque inclui as demais e é 

definido por Santos como: 

Um conjunto de objetos e de relações que se realizam sobre estes objetos; não 
entre estes especificamente, mas para os quais eles servem de intermediários. Os 
objetos ajudam a concretizar uma série de relações. O espaço é resultado da ação 
dos homens sobre o próprio espaço, intermediados pelos objetos, naturais e 
artificiais (SANTOS, 1988, p. 71). 

 

Desta forma, Santos (1988, p. 63) apresenta uma nova teoria do espaço, e faz crítica à 

escola tradicional com relação à priorização da paisagem como uma concepção de espaço quando 

diz que “a geografia não é mais o estudo da paisagem, como imaginavam nossos colegas de 

antanho; não é que eles estivessem errados, apenas houve grandes transformações no mundo”. 

Para o autor, a paisagem é “o conjunto das coisas que se dão diretamente aos nossos sentidos” 

(SANTOS, 1988, p. 77), é o nosso horizonte, é “tudo aquilo que nós vemos, o que a nossa visão 

alcança. [...] Não é formada apenas de volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons 

etc.” (1988, p. 61). Neste sentido, Santos tem a mesma percepção que Troll (apud METZGER, 

2001, p. 3) que define a paisagem como “a entidade visual e espacial total do espaço vivido pelo 

homem” e Relph (apud SCHERER, 2002, p. 84) que apresenta “as paisagens como os contextos 
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visuais da existência cotidiana, simultaneamente óbvias e esquivas, sendo constituídas por 

fragmentos que só têm sentido se inseridos na totalidade que os relaciona”. 

Também para Santos (1988, p. 76), “a paisagem, não é total, mas parcial. Ela é sempre 

setorial, um fragmento e por isso mesmo sua percepção nos engana, e não nos pode diretamente 

conduzir à compreensão do real, porque nunca se dá como um todo.” Isto porque há sempre um 

distanciamento entre a paisagem e quem a observa que, por sua vez, terá a observação, a 

percepção e as múltiplas compreensões/interpretações da paisagem sempre “feitas pelas lentes ou 

filtros da formação científica e da cultura do observador” (METZGER, 2001, p. 2). Em seu 

trabalho, “O que é a ecologia de paisagens?”, Metzger (2001, p. 4) apresenta a ecologia de 

paisagens como uma nova área de conhecimento dentro da ecologia, marcada pela existência de 

duas principais abordagens:  

a) a geográfica, que privilegia o estudo da influência do homem sobre a paisagem e a 

gestão do território;  

b) a ecológica, que enfatiza a importância do contexto espacial sobre os processos 

ecológicos, e a importância destas relações em termos de conservação biológica.  

Para Metzger (2001, p. 4), estas abordagens apresentam conceitos e definições distintas e 

por vezes conflitantes, que dificultam a concepção de um arcabouço teórico comum e, assim, 

propõe a sua definição integradora de paisagem como sendo "um mosaico heterogêneo formado 

por unidades interativas, sendo esta heterogeneidade existente para pelo menos um fator, segundo 

um observador e numa determinada escala de observação". Com relação à escala, Metzger (2001, 

p. 6) salienta que o “reconhecimento da homogeneidade ou heterogeneidade de um objeto está 

diretamente ligado à questão da escala: praticamente qualquer porção de terra é homogênea numa 

escala mais abrangente e heterogênea quando vista numa escala mais detalhada”. Em 

complementação,  salienta-se: 
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Os objetos que percebemos são proporcionais ao tamanho do nosso corpo, à 
acuidade e amplitude do nosso aparelho perceptivo e ao propósito. [...] Embora o 
tamanho dos objetos percebidos varie grandemente de cultura para cultura, 
apesar disso, eles podem ser colocados em uma certa escala. Nem o muito 
pequeno nem o muito grande, na vida diária, integram nosso campo de visão. 
Notamos arbustos, árvores e gramas, mas raramente as folhas individuais e as 
lâminas; vemos a areia, mas não os grãos individuais (TUAN, 1980, p. 16). 

 

Santos (1988, p. 70) também traz para a paisagem o significado de um palimpsesto13 ou 

mosaico que tem um funcionamento unitário e que pode conter “formas viúvas” que estão à 

espera de reutilização como um casarão antigo que recebe uma nova função como, por exemplo, 

a de um posto de saúde ou uma fábrica desativada que é transformada em centro de eventos e 

“formas virgens” criadas de propósito para novas funções, para receber inovações como um 

shopping center ou obras do Estado. Santos (1988, p. 68) reforça a idéia de que a paisagem é “um 

conjunto de formas heterogêneas, de idades diferentes, pedaços de tempos históricos 

representativos das diversas maneiras de produzir as coisas, de construir o espaço” porque ela é 

suscetível a mudanças irregulares ao longo do tempo.  

Assim, Santos (1988, p. 72) apresenta paisagem e espaço como um par dialético que se 

complementam ao mesmo tempo em que se opõem quando estabelece que a primeira é a 

“materialização de um instante da sociedade” e o segundo “contém o movimento” resultante da 

ação da sociedade sobre o espaço. Ao momento em que os processos sociais se inserem no 

território, o autor denomina de “espacialização” ou “espacialidade”, sendo, portanto, “um 

momento das relações sociais geografizadas, o momento da incidência da sociedade sobre um 

determinado arranjo espacial” (SANTOS, 1988, p. 73). Para Cruz (2002, p. 108), a paisagem 

também é dinâmica uma vez que se relaciona com o espaço, afirmando que “ao refletir os 

espaços, as paisagens revelam (ainda que não de forma completamente explícita) sua 

                                                           
13 De acordo com o dicionário Aurélio, significa: antigo material de escrita, principalmente o pergaminho, usado, em 
razão de sua escassez ou alto preço, duas ou três vezes, mediante raspagem do texto anterior. 
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dinamicidade. Se o espaço é dinâmico porque construído socialmente, também o são as 

paisagens, tanto em função dessa dinâmica social como em decorrência de uma dinâmica 

natural”. Emmanuel Antonio dos Santos resume a discussão sobre espaço e paisagem da seguinte 

forma: 

Mais do que leitura do espaço ou “melhoria” urbana, a paisagem revela tempos, 
usos, ocupações, querências, e mais do que tudo os objetos e ações, auxiliando 
na percepção do modo nem sempre justo, nem sempre mais adequado, nem 
sempre sustentável com que fazemos as nossas inserções. Ou seja, entende-se 
por ora a paisagem como escala perceptível entre os processos humanos e 
naturais, nesse sentido a paisagem inclui todos os artefatos humanos e todos os 
elementos do natural – ou natureza -. Desse modo, a combinação dentre os 
aspectos naturais – elementos da natureza – e os aspectos culturais – artefatos 
humanos – em um movimento contínuo, portanto dialético, cria as paisagens. A 
maneira pela qual esses são combinados e utilizados reflete a cultura da espécie 
humana e cria especificidades de aparências, informando diferentes tipos de 
paisagens, conforme se privilegie este ou aquele aspecto no processo de 
combinação e utilização daqueles elementos – artefatos humanos e natureza -. A 
paisagem, portanto, é perceptível nas feições que as nossas organizações sócio-
espaciais adquirem em função das configurações das combinações resultantes 
dos processos humanos sobre a natureza (SANTOS, 2002, p. 12) 

 

A configuração territorial segundo Santos (1988, p. 77) é “o conjunto total, integral de 

todas as coisas que formam a natureza em seu aspecto superficial e visível”, incluindo os objetos 

naturais e artificiais. Complementando sua conceituação de espaço, Santos estabelece que: 

o espaço é o resultado de um matrimônio ou um encontro, sagrado enquanto 
dura, entre a configuração territorial, a paisagem e a sociedade”. O espaço é a 
totalidade verdadeira, porque dinâmica, resultado da geografização da sociedade 
sobre a configuração territorial (SANTOS, 1988, p.  77). 

 

O conceito de lugar é apresentado por  Santos (1988, p. 52) como um conjunto de objetos 

que têm autonomia de existência pelas coisas que o formam, sejam elas as ruas, edifícios, 

canalizações, indústrias, empresas, restaurantes, eletrificação, calçamentos, “mas que não têm 

autonomia de significação, pois todos os dias novas funções substituem as antigas, novas funções 

se impõem e se exercem”. 
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Para o autor, “a história atribui funções diferentes ao mesmo lugar” (SANTOS, 1988, p. 

52). Um exemplo, encontrado nesta mesma obra do autor (SANTOS, 1988, p. 69) quando 

apresenta a “mutação funcional da paisagem” auxilia-nos no entendimento desta afirmação: “ao 

passarmos numa grande avenida, de dia ou à noite, contemplamos paisagens diferentes, graças ao 

seu movimento funcional. A rua, a praça, o logradouro funcionam de modo diferente segundo as 

horas do dia, os dias da semana, as épocas do ano”.  

Ao escrever sobre o “novo e o velho” Santos (1985, p. 79) discute a questão de que cada 

lugar combina variáveis14 de tempos diferentes, isto é, a cada lugar corresponde uma idade 

particular para cada variável onde o “velho” (grupos sociais preexistentes e suas formas 

particulares de organização social, econômica e do espaço) convive com o “novo” representado 

pelas inovações introduzidas pela ciência e pela técnica por meio de combinações. Como 

exemplo, Santos (1988, p. 99) cita a instalação de um hotel com quatrocentos lugares em uma 

localidade que mudará todo o lugar e não apenas o setor hoteleiro. Portanto, a variável “hotel 

com quatrocentos lugares” introduzida no lugar, “muda as relações preexistentes e estabelece 

outras”. 

 

Essa constatação se ajusta ao conceito de “lugar turístico” apresentado por Cruz (2001, p. 

7) “como aquele que já foi apropriado pelo segmento do turismo, correspondendo àquela porção 

do espaço geográfico, cuja produção está sendo determinada por uma participação mais 

significativa do turismo, relativamente a outras atividades”. 

Entretanto, ao assumir o turismo como uma das principais atividades econômicas de um 

lugar, a indústria do turismo o transforma em mercadoria a ser comercializada por meio de um 
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plano de marketing turístico que não medirá esforços em promover todos os seus atributos para 

atrair turistas.  

Dentre as estratégias de promoção de um lugar há a tematização de destinos turísticos 

como forma de identificá-los no mercado. Entre marcas como: “capital da gastronomia” (São 

Paulo), “cidade maravilhosa” (Rio de Janeiro), “santuário ecológico” (Fernando de Noronha e 

Abrolhos), “cidade histórica” (Ouro Preto e Parati) e “capital do teatro” (Curitiba), são criadas 

outras que identificam um lugar turístico com outros lugares turísticos consolidados como: 

“Veneza brasileira” (Recife), “Cote d’Azur brasileira” (Búzios) e “Polinésia brasileira” (Hotel 

Praia do Forte, no Estado da Bahia) (BARBOSA, 1999, p. 29). O Município de Campos do 

Jordão, por causa de seu clima, luminosidade e altitudes médias, no passado, foi comparado a 

Davos-Platz, dos Alpes Suíços (COSTA, 1969, p.18), e tem sido divulgado pela marca 

“identitária” de “Suíça brasileira” (SILVA, 2004, p. 64)15.  

Para Carlos (1999, p. 25), “o espaço produzido pela indústria do Turismo perde o sentido, 

é o presente sem espessura, quer dizer, sem história, sem identidade, neste sentido é o espaço 

vazio. Ausência. Não-lugares”. Rodrigues (1999, p. 31) complementa esse pensamento, ao 

afirmar que “se produz no espaço global um lugar, que nega o local, sendo, portanto, um não-

lugar. Nesse caso, o turista viaja falsamente, sem sair do seu lugar”, ou seja, no caso de Campos 

do Jordão, o turista vai à Suíça sem deixar o país. Marc Augé (1994, p.73) raciocina da seguinte 

forma: “se um lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, um espaço que não 

pode se definir nem como identitário, nem como relacional, nem como histórico definirá um não-

                                                                                                                                                                                            
14 Segundo Milton Santos, os elementos do espaço (os homens, as firmas, as instituições, o meio ecológico e as infra-
estruturas) devem ser considerados como variáveis porque estão submetidos a variações quantitativas e qualitativas 
(SANTOS, 1985, p.  6,10). 
15 O termo “Suissa Brasileira” foi utilizado por Domingos José Nogueira Jaguaribe Filho na época de 1891 (PAULO FILHO, 
1986, p. 109). Também é reforçado nas seguintes publicações das décadas de 1940 e 1960: 1) Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística. IBGE. Campanha estatística de 1943.(Plano Nacional). Caderno A.FL. 55. Prefeitura Sanitária de Campos do Jordão. 
4 de agosto de 1943 como nome de Hotel e 2) Rotary Club de Campos do Jordão: Campos do Jordão: levantamento de dados 
sociais, econômicos, estatísticos, indicações turísticas e diversas informações (1966, p. 7). 
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lugar”. Augé (apud BARBOSA, 1999, p. 34) afirma que “o não-lugar é o espaço dos outros sem 

a presença dos outros, o espaço constituído em espetáculo, o próprio espetáculo já apreendido nas 

palavras e nos estereótipos que comentam de antemão, na linguagem convencionada do folclore, 

do pitoresco ou da erudição”. Augé (apud BARBOSA, 1999, p. 74) complementa: “o lugar e o 

não lugar são, antes, polaridades fugidias: o primeiro nunca é completamente e o segundo nunca 

se realiza totalmente – palimpsestos em que se reinscreve, sem cessar, o jogo do embaralhado da 

identidade e da relação”. 

Campos do Jordão por suas características atuais pode ser classificada como um não-lugar, 

considerando que: 

a) emprestou a identidade de um outro lugar (Suíça); 

b) criou um cenário que remete ao interior europeu; 

c)  teve mudas da árvore Plátanus (pinus elote) de origem canadense, porém, importadas 

da Argentina pelo Prefeito Dr. Orestes Guimarães na década de 194016 que foram 

plantadas ao longo das suas avenidas e ruas; 

 d) promove eventos de música erudita (não típica do interior paulista); 

e) oferece na alta temporada comercialização de produtos voltados para classe Alta (55%), 

nos mesmos padrões que o público (50% paulistano)17, encontra na capital.  

Verifica-se que houve e há no Município um esforço para uma espetacularização para os 

turistas, cujas atividades em geral não são acessíveis à maioria dos residentes. 

 

 

                                                           
16 Segundo o Prof. Sergio Rooke Asquenazi, Diretor da Biblioteca Municipal de Campos do Jordão, essa informação 
lhe foi passada por meio da tradição oral. No site: http://www.camposonline.com.br, a informação é reproduzida: 
“Os plátanos jordanense apesar de ser um símbolo Canadense, vieram importados da Argentina na década de 40. 
Após o seu cultivo e adaptação no Horto Florestal, foram transplantadas para as margens das avenidas da cidade”. 
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2.4 Produção Social do Espaço18 

 

Ao estabelecer que o espaço é uma instância da sociedade assim como as instâncias 

econômica, cultural-ideológica e política-institucional, Santos (1985, p. 1,2) evidencia o processo 

de imbricação existente entre essas instâncias que, para o autor, resultam na transformação da 

configuração espacial. Didaticamente, Santos traz os conceitos de forma (conjunto de objetos 

geográficos, naturais e artificiais) e funções (processos sociais representativos de uma sociedade 

em um dado momento) que, por meio de seus inter-relacionamentos, geram um “produto”, 

classificado pelo autor como “forma-conteúdo” (formas geográficas que contêm frações do 

social), caracterizando a “produção social do espaço”. 

Firmino (2000, p. 60) reforça essa teoria ao apresentar a característica própria da formação 

espacial: “o espaço está determinado pela inseparabilidade entre sistemas de objetos e sistemas de 

ações e é um híbrido de objetos e ações diferentes e diferentemente datados”. Observa-se que 

ambos os autores mencionam o fator tempo por meio das expressões “dado momento” e 

“diferentemente datados” porque, segundo Santos (1985, p. 3,49), cada lugar tem, a cada 

momento, um papel próprio nos processos produtivos da sociedade os quais se impõem 

invariavelmente com um certo ritmo, transformando a organização espacial por meio da 

combinação de variáveis dos diferentes períodos históricos.  

O fator tempo também é utilizado por Santos (1985, p. 2) para diferenciar o termo 

“localização” de “lugar”, definindo o primeiro como “um momento do imenso movimento do 

mundo, apreendido em um ponto geográfico, um lugar”, sendo “um feixe de forças sociais se 

exercendo em um lugar” e o segundo termo como objeto ou conjunto de objetos que “sempre está 

                                                                                                                                                                                            
17 FRANÇA. Vaneide. Pesquisa de Perfil do Turista. Secretaria de Turismo da Prefeitura Municipal da Estância de 
Campos do Jordão, 2005 
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mudando de significação, graças ao movimento social: a cada instante as frações da sociedade 

que lhe cabem não são as mesmas”.  

Segundo Spósito (2000, p. 53), “a crescente especialização funcional que a 

industrialização provocou, e a ampliação dos mercados que a sua produção em série exigiu, ao 

fortalecer a articulação entre os lugares, e principalmente entre as cidades, reforçou a divisão 

social do trabalho”, que é rebatida no território, ou seja, manifesta-se em nível espacial – como 

divisão territorial do trabalho. Conforme Spósito (2000, p. 53), “os lugares também se 

especializaram funcionalmente, à medida que transformações estruturais foram se dando em nível 

da sociedade: o espaço foi sendo produzido socialmente para atender esta nova realidade – a de 

uma economia com forte base no desenvolvimento industrial”. 

Desse ponto de vista, compartilha Vargas (2001, p. 49) que considera que a atividade 

econômica apresenta um estreito relacionamento com o espaço físico que lhe dá suporte, criando 

o que chama de localização, sendo, assim, o processo de mudança econômica,  ao mesmo tempo, 

a causa e o efeito dos padrões espaciais existentes.  Para Villaça (apud VARGAS, 2001, p. 49), 

“a localização é a reunião de atributos locacionais de um ponto do território, que definem suas 

possibilidades de relacionamento com os demais pontos desse território”.  Ainda para Villaça 

(apud VARGAS, 2001, p. 49), a localização “é produto do trabalho e da inversão sucessiva de 

capital despendido na construção da cidade e que pode ter origem externa ao espaço físico que 

lhe dá suporte”. Para ilustrar essa definição, pode-se citar o exemplo que Milton Santos apresenta 

ao discutir o par dialético Estado e mercado:  

A ação governamental não se limita, porém, ao domínio das formas, mas inclui, 
também, as funções. Quando o governo, por exemplo, decide proibir em 
Rondônia a saída de toras brutas de madeira, está estimulando a criação de 
serrarias e outras indústrias madeireiras (SANTOS apud SILVA e PIVOTT, 
2005, p. 6). 

                                                                                                                                                                                            
18  Este texto sobre a produção social do espaço contou com a colaboração da Profa. Dra. Maria de Lourdes 
Kurkdjian, contribuindo com críticas e sugestões, à qual reitera-se os agradecimentos.  



 

 

65

Dentro dessa linha de raciocínio, a localização é o lugar que, por quaisquer motivos, torna-

se alvo dentro de planificações macro-econômicas, de ações e decisões realizadas pela sociedade 

local ou por governos, compreendendo as esferas federal, estadual e municipal, ou ainda por 

grupos corporativos situados fora do lugar. Gottdiener (1997, p. 225) afirma que “muitas vezes, a 

manipulação do meio ambiente para interesses especiais ocorre por meio de um processo de 

tomada de decisão que é iniciado nos arredores mais profissionais do mundo dos negócios 

corporativos”. Portanto, a localização equivale ao produto “forma-conteúdo” indicada por Milton 

Santos, ou seja, a forma geográfica (lugar) na qual são exercidas ações sociais (função) que 

modificam o lugar em um dado momento. 

 Nesse processo, onde há a produção humana, segundo Santos (1988, p. 64), há também a 

produção social do espaço, definida pelo autor como “o resultado da ação dos homens, agindo 

sobre o próprio espaço, por meio dos objetos, naturais e artificiais”.  

Mark Gottdiener em seu livro “A Produção Social do Espaço Urbano” (1997, p. 09) relata  

que realizou estudos sobre o desenvolvimento de região metropolitana, pretendendo compreender 

os processos criadores dos atuais padrões de reestruturação espacial e da desconcentração urbana 

e desejando combinar teoria e pesquisa empírica. Entre outras teorias, estudou a ecologia urbana 

e a economia política marxista, mas notou que as formas de estudos existentes eram inadequadas 

para a compreensão da natureza polinucleada19 e expansível do crescimento metropolitano.  

Foi no início do Século XX, segundo Gottdiener (1997, p. 35), que surgiram as primeiras 

concepções do pensamento social, tendo premissas baseadas na teoria da evolução de Charles 

Darwin que faziam uma relação direta entre forma social e função social por meio do conceito de 

competição das espécies. Tais concepções deram origem às primeiras formulações teóricas na 

                                                           
19 Diz-se das cidades planejadas como “organismos polinucleados, com diversos centros e sub-centros urbanos, 
visando uma maior racionalidade na distribuição dos equipamentos sociais nos bairros” (BOLOGNA, 2000, p. 67). 
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abordagem conhecida como “ecologia urbana”20 e à Escola de Chicago, na década de 1920, que 

tinha como principais defensores da ecologia urbana os sociólogos Robert E. Park, Ernest W. 

Burguess e Roderick D. e Mckenzie. Park (apud GOTTDIENER, 1997, p. 36) explica que as 

“disposições espaciais dos assentamentos urbanos representam a acomodação da organização 

social a seu meio ambiente físico”. Assim, a teoria da ecologia urbana visava o comportamento 

da sociedade e não do indivíduo.  

Para os ecologistas urbanos, o crescimento das cidades era constituído de uma 

configuração concêntrica e compacta formada por cinco anéis superpostos que foram se 

formando por “habitats” de grupos naturais que se criavam e se solidificavam e que tendiam ao 

crescimento, em movimentos de desequilíbrio e equilíbrio num esquema de evolução natural 

como ocorria com a evolução das espécies, explicitada pela teoria darwiniana (LIMIRO, 2004, p. 

4). A teoria da urbanização defendida pela Escola de Chicago recebeu, de acordo com Gottdiener 

(1997, p. 43), várias críticas a partir da década de 1930, entre elas a que tangia à sua relutância 

em reconhecer o importante papel que os valores culturais desempenham  na determinação de 

decisões sobre localização e sua dependência da competição econômica como critério 

predominante em interação social. Analisando a teoria da ecologia urbana e citando A. Hawley, 

Yázigi salienta que a ecologia urbana ou humana “enfocava as relações desenvolvidas pelos 

grupos sociais, no processo de adaptação ao ambiente e não suas relações com a biosfera”.  Dessa 

forma a ecologia urbana: 

Resumia-se na competição pelo espaço mais favorável, evidenciando a primazia 
da escolha das melhores áreas pelos mais ricos, do mesmo modo que a zona 
central se desenvolvia sempre nos lugares mais convenientes às firmas 
comerciais. Logo, para este grupo de escassa fundamentação ecológica, o 
equívoco consistiu em descrever como fenômenos naturais aquilo que na 

                                                           
20 A Ecologia Urbana ou Humana  examina a relação entre o homem e seu ambiente.  Comte (apud GOTTDIENER, 
1997, p. 35), estabelece que “as cidades são os “órgãos reais” do organismo social, numa analogia biológica 
complexa na qual outros aspectos da vida social eram comparados a células, tecidos etc. 
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realidade é produto da história – portanto, não natural e mutável (YÁZIGI, 2001, 
p. 176). 

 

As abordagens dos marxistas, conforme Gottdiener (1997, p. 126), compartilham “a 

crença de que os processos de desenvolvimento capitalista são materializados no espaço, quase 

que por meio de uma correspondência biunívoca com as formas reais do ambiente construído”.  

Marx introduz o espaço enquanto terra na equação marxista entre capital e trabalho, revelando o 

termo Fórmula da Trindade onde capital, trabalho e terra são os três componentes do modo 

capitalista de produção: 

Lucro (mais tarde juros), Terra – renda da terra, Trabalho – salários, é esta a 
Fórmula da Trindade que abrange todos os segredos do processo social de 
produção... as supostas fontes de riqueza disponível anualmente pertencem a 
esferas amplamente dessemelhantes e não são de modo algum análogas entre si. 
Têm um com a outra quase que a mesma relação que têm honorários de 
advogado, beterrabas vermelhas e música (MARX apud GOTTDIENER, 1997, 
p. 162). 

 

Lamentando que Marx não tenha tido tempo de desenvolver sua análise da terra nessa 

fórmula, Gottdiener (1997, p. 163) analisa o fato de Marx conceber a renda como um retorno de 

um fator de produção (terra), não como um fenômeno natural, mas como um produto das relações 

capitalistas de produção, em especial da instituição da propriedade privada. Para Marx (apud 

GOTTDIENER, 1997, p. 164), “uma pré-condição essencial para a própria existência do 

capitalismo como sistema social era a extensão à terra de suas relações de produção e o 

conseqüente desenvolvimento daquilo que se denominou moderna propriedade fundiária”. 

Conforme Gottdiener (1997, p. 163), a essência desse pensamento é que, no capitalismo, a 

propriedade da terra constitui um meio de adquirir riqueza e, segundo esse autor, “o poder da 

posse de terras como meio de adquirir riqueza existe na sociedade moderna para alguém que 

deseje reivindicá-lo – trabalhador ou capitalista – e tal capacidade deve ser evidenciada pela 

análise urbana”. Em suma, para a tradição marxista, segundo Gottdiener (1997, p.164), a 
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propriedade da terra constitui um meio de adquirir riqueza sob as relações sociais capitalistas, 

exista ou não uma classe de proprietários de terra (GOTTDIENER, 1997, p. 164).   

Castells (apud GOTTDIENER, 1997, p. 120) considera o espaço como um produto 

material de uma dada formação social. Suas bases teóricas estão inspiradas no pensamento de 

Louis Althusser, um dos principais estudiosos do marxismo o qual desenvolveu a teoria marxista, 

utilizando o estruturalismo como método de análise (GOTTDIENER, 1997, p. 120). Serve-se da 

análise estruturalista, decompõe, para o seu estudo, o pensamento marxista e as leis que, segundo 

este, regem a vida do homem em sociedade. Para Castells, não existe uma teoria do espaço 

autônoma. Essa é uma especificidade de uma teoria global da organização social na medida em 

que ela se articula no espaço.  

Conforme acentua Castells (apud GOTTDIENER, 1997, p. 121), “estudar o espaço como 

uma expressão da estrutura social, equivale a estudar sua formação por elementos do sistema 

econômico, do sistema político e do sistema ideológico e pelas combinações e práticas que 

derivam deles”. Castells estabelece que “a estrutura econômica especifica o principal elo 

conceitual de uma teoria do espaço”, e constitui a instância dominante (apud GOTTDIENER, 

1997, p. 122). Assim, Castells usa a instância econômica para definir o urbano, distinguindo dois 

elementos fundamentais de sua estrutura: os meios de produção e a força de trabalho (apud 

GOTTDIENER, 1997, p. 122). 

A contribuição de Henri Lefebvre (apud GOTTDIENER, 1997, p. 127)  é importante na 

medida em que considera que o espaço “não pode ser reduzido apenas a uma localização ou às 

relações sociais da posse da propriedade – ele representa uma multiplicidade de preocupações 

sociomateriais”. Na teoria de Lefebvre, o espaço possui múltiplas propriedades num plano 

estrutural, ou seja, é meio de produção enquanto terra, parte das forças sociais de produção como 
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espaço, além de objeto de consumo, instrumento político e elemento na luta de classes (apud 

GOTTDIENER, 1997, p. 127). 

Para Lefebvre (apud GOTTDIENER, 1997, p. 127), o espaço não pode ser reduzido aos 

três domínios, produção, consumo e troca, usados na economia política marxista, sendo que, 

quando essas atividades e localizações são consideradas juntas como espaço social, podem 

constituir um quarto domínio de relações sociais: a produção de riqueza ou mais-valia 21 

(LEFEBVRE apud GOTTDIENER, 1997, p. 127).  

Assim, o espaço não é simplesmente meio de produção, mas uma verdadeira força de 

produção, ou seja, o fato de possuí-lo pode gerar poder econômico. Portanto, para Lefebvre (apud 

GOTTDIENER, 1997, p. 127), “deve-se considerar o espaço um elemento das forças produtivas 

da sociedade, especialmente por meio da atuação da forma ou design”. 

 Ao afirmar que o espaço é uma força de produção, significa afirmar que ele não é reflexo 

ou aplicação do processo de desenvolvimento capitalista, mas sim parte essencial deste processo, 

ou seja, além de meio e força de produção, o espaço é ainda um produto destas mesmas relações. 

Lefebvre (apud GOTTDIENER, 1997, p. 129) observa que além do espaço de consumo (espaço 

como área de impacto para o consumo coletivo)  há também o consumo do espaço (espaço como 

objeto de consumo) como acontece no segmento de turismo onde “o meio ambiente é consumido 

por meio da recreação ou pela relocalização dos negócios devido a atratividades naturais”, ou 

seja, o próprio design espacial juntamente com a terra pode ser convertido em mercadoria.  

E, finalmente, para Lefebvre (apud GOTTDIENER, 1997, p. 129), o espaço é para o 

Estado um instrumento político de importância capital, porque é usado pelo Estado como “uma 

                                                           
21 A mais-valia  é resultado da capacidade que a força de trabalho gasta no processo de produção, capacidade essa 
que resulta num tempo de trabalho superior àquele que em si incorpora como valor - mercadoria, ou, para simplificar 
a definição - “o tempo de trabalho que os trabalhadores são capazes de despender no processo de produção é maior 
do que o tempo de trabalho que eles incorporam na sua própria força de trabalho” (BERNARDO apud COSTA 
PINTO, 2004 ). 
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forma que assegura seu controle dos lugares, sua hierarquia estrita, a homogeneidade do todo e a 

segregação das partes”, representando o espaço, portanto, a hierarquia do poder e sendo um 

instrumento político de controle social que o Estado usa para promover seus interesses 

administrativos. Gottdiener (1997, p. 164) salienta a tese básica de Lefebvre que faz uma 

distinção entre valor de uso e valor de troca e diz respeito à noção de que à medida que o 

capitalismo se desenvolve, ele exige a primazia do segundo sobre o primeiro. Em termos 

espaciais, isso significa conflito de interesses entre local dos valores sociais de uso, de 

desenvolvimento imobiliário e de administração governamental. Magalhães (2002, p. 83), com 

base em Gottdiener  (1993) explica essa distinção: 

Ele demonstra  que segundo Lefebvre o espaço social seria o espaço de valor de 
uso e o espaço abstrato seria a exteriorização de práticas econômicas e políticas 
que se originam com a classe capitalista e com o Estado. Para Lefebvre, as 
análises marxistas não conseguem explicar a totalidade dos espaços, pois, “o 
conflito produzido pelos antagonismos espaciais atravessa as linhas de classe, 
porque não é produzido apenas por relações de produção”. Na opinião de 
Gottdiener isso procede, visto que a análise marxista especifica somente o 
espaço abstrato (econômico), sendo que para Lefebvre a importância do espaço 
“é conquistada pela dialética entre valor de uso e valor de troca, que produz 
tanto o espaço social de usos quanto um espaço abstrato de expropriação”22. 

 

Assim, Lefebvre ao analisar o espaço apreende dois circuitos: o circuito primário que é o 

da produção industrial que trabalha para o mercado de bens não-duráveis e o circuito secundário 

de capital que canaliza o capital excedente para as atividades de investimento no mercado da terra 

– bens imóveis (GOTTDIENER, 1997, p. 185,218). Em ambos os circuitos, há a possibilidade e o 

interesse em produzir a mais-valia. 

Mark Gottdiener (1997, p. 196) dá continuidade ao projeto de reconceituação da análise da 

produção social do espaço urbano e entende  “a organização sócio-espacial não como uma 

                                                           
22 Citação inserida para atender à argüição do Prof. Dr. Emmanuel dos Santos que lembrou que, quanto ao termo 
“valor de troca”, há transferência da propriedade, podendo-se utilizar também os termos “valor de uso social” ou 
“sobrevalor de uso”.  
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estrutura conceitual ultrapassada das formas espaciais baseadas na cidade, mas como uma 

conseqüência direta das relações entre processos econômicos, políticos e culturais, na medida em 

que se vinculam à geografia regional de áreas metropolitanas”. Ele não despreza a estrutura EPI 

(as três instâncias da sociedade: econômica, política e ideológica), mas nega a relação 

determinista, causa–efeito, do pensamento de Castells: “o espaço é modelado pela sociedade”. 

Gottdiener acrescenta uma variável fundamental ao processo que é a instância espacial e na sua 

concepção “a produção do espaço é fruto de uma relação dialética entre as instâncias da 

sociedade e o espaço. Da mesma maneira que a sociedade molda o espaço, o espaço influencia a 

sociedade” (PAIVA et al, 2005, p. 48). De acordo com Kurkdjian (2006), Gottdiener destaca 

buscar compreender a estruturação do espaço urbano, analisando-se a ação dos diferentes agentes 

que compõem o setor de propriedade e sua relação com o Estado, ou seja, analisando-se o 

segundo circuito de acumulação capitalista – o setor imobiliário -, uma vez que a mais-valia se dá 

também na produção social do espaço urbano e há uma disputa social pela apropriação da mais-

valia produzida pelo espaço (LIMIRO, 2004, p. 8). 

 

2.4.1 Caracterização da Produção Social do Espaço de Acordo com Gottdiener 

 As características da produção social do espaço, de acordo com Gottdiener (1997, p. 196)  

são:  

1) Conflitos sociais na organização do espaço:  

A nova escola estruturacionista 23  de teoria social afirma que as relações espaciais e 

temporais são intrínsecas a todo aspecto da organização social, sendo que as relações espaciais 

fazem parte da valorização do capital e têm papel importante no conjunto de relações sociais 
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necessárias à produção capitalista. Segundo Gottdiener (1997, p. 196),  “o fato de a valorização 

do capital requerer uma matriz espácio-temporal torna a análise do espaço geográfico acessível 

ao próprio núcleo das preocupações historicamente pertinentes ao marxismo” e dessa forma: 

O conflito de classes, a reprodução do trabalho, a reprodução das relações de 
produção, a acumulação de capital, a formação da crise etc. já não são 
manifestações do capitalismo que podem ser analisadas como se ocorressem no 
espaço, como mostraram os marxistas; ao contrário, são sobre o espaço. Dizem 
respeito às relações espaciais exatamente como envolvem relações entre capital, 
trabalho e mudança tecnológica (GOTTDIENER, 1997, p. 197) (grifo do autor). 

 

Também para Milton Santos a presença de combinações particulares de capital e de 

trabalho em diferentes períodos históricos é uma forma de distribuição da sociedade global no 

espaço e se “técnica” mais “capital” variam, o trabalho também varia, assim como irão variar os 

elementos do espaço:  

Em cada época os elementos ou variáveis são portadores (ou são conduzidos) 
por uma tecnologia específica e uma certa combinação de componentes do 
capital e do trabalho. [...] Um primeiro dado a levar em conta é que a evolução 
técnica e a do capital não se fazem paralelamente para todas as variáveis. 
Também, ela não se faz igualmente nos diversos lugares, cada lugar sendo uma 
combinação de variáveis de idades diferentes: cada lugar é marcado por uma 
combinação técnica diferente e por uma combinação diferente dos componentes 
do capital, o que atribui a cada qual uma estrutura técnica própria, específica, e 
uma estrutura de capital própria, específica, às quais corresponde uma estrutura 
própria, específica, do trabalho. Como resultado, cada lugar é uma combinação 
de diferentes modos de produção particularmente ou modos de produção 
concretos (SANTOS, 1985, p. 12). 

 

2) Eixos verticais e horizontais na integração sócio-espacial: 

Alguns economistas políticos marxistas, ao estruturarem suas análises de lugares,  sob o 

ponto de vista de que o modo pelo qual o espaço foi alterado por fenômenos globais como a 

corporação multinacional  ou a nova divisão internacional do trabalho, especificam apenas o eixo 

vertical da integração sócio-espacial e ignoram “os tipos de ligações horizontais, muitas vezes de 

                                                                                                                                                                                            
23 Segundo Gottdiener  (1997, p. 199), a teoria estruturacionista é “uma teoria emergente que estuda o papel da ação, 
de um lado, e da estrutura, de outro, na produção de fenômenos e formas espaciais”. 
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natureza contenciosa, entre grupos, instituições e detentores de recursos que os ecologistas 

convencionais sempre procuraram analisar” (GOTTDIENER, 1997, p. 197,198). Para entender 

um pouco mais esses dois eixos, apresentam-se as respectivas definições dadas por Singer: 

As relações de produção  constituem formas de ordenamento, sancionadas pela 
lei ou pelos costumes, que regem a interação humana no processo de produção. 
Estas relações podem ser de dois tipos: verticais, que se estabelecem entre o 
produtor direto e aquele que o domina: dono de escravos, senhor feudal ou 
empregador capitalista, por exemplo; e horizontais, que se estabelecem entre 
unidades de produção independentes: relações comerciais, financeiras, etc. 
(SINGER, 1982, p. 17). 
 

Por outro lado e ao mesmo tempo, de acordo com Gottdiener, os ecologistas urbanos 

separam sua análise das forças sociais interpostas no espaço (as redes hierarquicamente 

estruturadas de organização social), especialmente quando ignoram o papel do Estado 

intervencionista: 

Uma visão sintética da produção de espaço requer um entendimento integrado 
tanto da natureza tridimensional da organização sócio-espacial na medida em 
que desenvolve ligações hierárquicas com lugares, quanto das relações 
contextuais ou interativas, como as que promovem a aglomeração. Além disso, 
esse arranjo tridimensional, a matriz espácio-temporal de atividades sociais que 
circunda os lugares, implica um entrosamento inter-relacionado de forças 
culturais, políticas e econômicas.  [...] A organização sócio-espacial está ligada 
por relações conjuntas, contíguas e hierárquicas, sendo que a força dessa matriz 
espácio-temporal tridimensional é que sustenta o desenvolvimento maciço, 
desconcentrado, da metrópole (GOTTDIENER, 1997, p. 198). 

O argumento básico de Gottdiener (1997, p. 199) dentro da visão estruturacionista é de 

que as formas espaciais são produtos incertos ou eventuais da articulação dialética entre ação e 

estrutura. A Figura 1 é uma representação gráfica elaborada pela autora para exprimir em um 

esquema o processo da produção social do espaço com base nos conceitos de Gottdiener e Milton 

Santos. 
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TEMPO S + E 

LEGENDA 
Espaço – é o resultado de um matrimônio ou um encontro, sagrado enquanto dura, entre a 
configuração territorial, a paisagem e a sociedade”  (SANTOS, 1988:77) 
Tempo – as relações espaciais e temporais são intrínsecas a todo aspecto da organização 
social (GOTTDIENER, 1997:196) 
Sistema EPI – a organização sócio-espacial é uma conseqüência direta das relações entre 
processos econômicos, políticos e ideológico-culturais (GOTTDIENER, 1997:196) 
S + E – Sociedade e Espaço: há uma relação direta entre sociedade e espaço, 
considerando o último como uma instância da sociedade:  “a essência do espaço é social”. 
(SANTOS, 1985:1,2) 

Figura 1:  O processo da produção social do espaço com base nos trabalhos de 
 Mark Gottdiener e Milton Santos 

Fonte: Pivott  (2006) 

Fonte: Pivott  (2006) 
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3) Transformações contemporâneas da sociedade capitalista que impactam o espaço:  

A correspondência biunívoca que tem sido traçada entre as formas de cidade e os estágios 

do modo capitalista de produção não é aceita por Gottdiener (1997, p. 199) porque considera que 

não houve estágios distintos de capitalismo, mas sim um único modo histórico de capitalismo 

uma vez que “não mudaram a estrutura básica do capitalismo e suas relações sociais essenciais”, 

sendo que o desenvolvimento do capitalismo ocorre em estrita continuidade com o passado, 

como por exemplo, a hegemonia das multinacionais contemporâneas que também existiu no 

passado. Entretanto, Gottdiener reconhece que há muitas formações distintas desse modo 

histórico. Também considera errôneo tentar demonstrar um elo entre fases de desenvolvimento 

social capitalista e forma espacial porque, segundo o autor, não há “cidades capitalistas 

industriais”, “cidades capitalistas monopolistas” ou “cidades capitalistas globais”, mas apenas 

“formas espaciais e modos de produção ligados por um processo contingente e que existe em 

várias fases do desenvolvimento e mudança”. Para Gottdiener, a visão desse elo é reducionista 

porque não considera as forças políticas e ideológicas que lhe são também importantes na 

produção do espaço e defende sua visão estruturacionista de articulação entre estrutura e ação em 

constante movimento. Sem querer esgotar o assunto, Gottdiener aponta três transformações 

contemporâneas da sociedade capitalista que têm maior impacto sobre o espaço, são elas: 

1) há a organização da produção e administração em estruturas complexas, 
burocráticas de tomada de decisões; tal mudança ajudou a integrar todo o 
globo num sistema mundial de produção, marketing e finanças que elimina as 
fronteiras nacionais mesmo entre Leste e Oeste; 

2) a intervenção ativa do Estado em todos os níveis da sociedade – de um lado, 
em nível federal projetos em grande escala e fontes maciças de despesas são 
estruturados pelo governo, especialmente em associação com o que Mandel 
(1975) chama de economia de guerra permanente; de outro, em nível mais 
local é muitas vezes difícil separar ações do setor público e do privado, tão 
inextricavelmente interligadas elas estão e 
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3) há a emergência da ciência, da tecnologia de uma indústria do conhecimento 
– envolvendo organizações especializadas de pesquisa e desenvolvimento 
científico – como as forças dominantes da produção, especialmente dada a 
aplicação de técnicas avançadas e de automação ao desenvolvimento dos 
meios de trabalho, isto é, produção de matéria-prima e agricultura 
(GOTTDIENER,  1997, p. 200). 

 

A conclusão a que Gottdiener chegou em suas análises foi que não se trata de criar novos 

métodos, uma vez que os marxistas estavam na trilha correta apesar de algumas limitações, mas 

de criar uma abordagem com um paradigma alternativo, onde “uma ciência das formas de espaço 

de assentamento deve estar baseada num conhecimento da articulação entre organização social e 

espaço”. De forma resumida, as conclusões de Gottdiener (1997,  p. 267) são: 

 

1) padrões do espaço de assentamento produzidos pelo sistema EPI: 

Entendem-se os padrões do espaço de assentamento como se fossem produzidos pelo 

sistema de organização social, estruturado tanto vertical quanto horizontalmente, envolvendo 

forças econômicas, políticas e ideológico-culturais ligadas dialeticamente - não como práticas 

distintas - e entendidas por meio da teoria contemporânea da estruturação, que une forças 

sistêmicas estruturais com modos voluntarísticos de comportamento (estrutura + ação). Para 

exemplificar, Gottdiener cita: 

A forma produtiva fenomenal do capitalismo industrial era a fábrica; sua forma 
espacial fenomenal era a cidade. Em comparação, a forma produtiva fenomenal  
do capitalismo tardio24 é a corporação multinacional e, no caso dos Estados 
Unidos, a forma espacial correlativa é a polinucleação do espaço 
desconcentrado, não a “cidade corporativa” dos economistas políticos  
(GOTTDIENER, 1997, p. 267). 

 

                                                           
24  Capitalismo tardio é uma denominação introduzida por Mandel, segundo Gottdiener (1997, p. 208), para o 
capitalismo contemporâneo que reflete a “concentração internacional e a centralização de capital, que por sua vez 
gerou a corporação multinacional com base no globo, como a principal forma fenomenal de capital”. 
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2) traços distintivos da morfologia espacial dialeticamente relacionados com 

mudanças estruturais na organização social: 

É o desenvolvimento contínuo do sistema capitalista que vem a ser materializado no 

espaço em qualquer tempo dado, de tal modo que padrões observáveis de organização sócio-

espacial são formas fenomenais e, portanto, não se deve rotular de “capitalista” o motivo 

produtor do espaço. Segundo Gottdiener, o entendimento da produção de espaço: 

Nasce de uma ênfase sobre os interesses específicos da sociedade – isto é, 
econômicos, políticos e sociais – que estão organizados em torno da própria 
terra. Compreendem o setor imobiliário, mas também envolvem elementos do 
capital financeiro e corporativo, políticos corruptos, grupos locais de ativistas, 
partidos políticos necessitados de suporte financeiro, ambientalistas, 
proprietários de casa própria etc. Esses interesses e os conflitos entre eles 
formam o fio condutor das mudanças espaciais que são estimuladas por 
processos societários profundos (GOTTDIENER, 1997, p. 217). 

 

Ao estabelecer relações entre território e produção, Milton Santos entende que, embora 

haja a mundialização das relações econômicas, sociais e políticas, há também uma especialização 

de regiões que se tornam interdependentes uma vez que, devido à nova divisão internacional do 

trabalho, já não são autônomas para suprir todas as suas necessidades: 

O mundo, como um todo, tornou-se uno para atender às necessidades da nova 
maneira de produzir, que passa por cima das regiões, países, culturas etc. Mas 
enquanto os processos modernos de produção se espalham por todo o Planeta, a 
produção se especializa regionalmente. Intensificam-se as trocas, as relações 
entre diferentes áreas do globo tornam-se mais intensas e assumem diversos 
papéis, não só econômicos, mas também políticos, culturais etc. Qualquer parte 
do Globo ganha nova conotação, tornando-se cada vez mais aberta, mais 
vulnerável às influências exógenas. As crescentes relações com áreas cada vez 
mais distantes suprimem as veleidades de autonomia. Não há, pois, como 
considerar a região como autônoma (SANTOS, 1988, p. 46). 

 

Portanto, na análise da produção do espaço, deve-se considerar o desenvolvimento do 

sistema capitalista que segue pelo Planeta em um processo de mundialização  por meio de 

interesses e conflitos de interesses da sociedade em torno do espaço.  
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3) O secundo circuito (setor imobiliário) como fator de determinação das formas do 

espaço: 

A  linha de frente da materialização do processo de desenvolvimento capitalista tardio no 

espaço é o setor imobiliário, incluindo a fração de capital financeiro organizado em torno dos 

investimentos na terra. Segundo Seldon: 

Apesar das flutuações dos retornos financeiros dos bens imóveis, sempre se pode 
orientar a propriedade para outros usos e, potencialmente, fazer um investimento 
lucrativo. Este potencial é que é uma função do espaço social e constitui um 
valor produzido socialmente; assim, o investimento na terra é atraente, mesmo 
em tempos difíceis (SELDON apud GOTTDIENER, 1997, p. 184). 

 

O investimento na terra é sempre atraente e mesmo a chamada desvalorização do ambiente 

construído é considerada parte necessária do processo capitalista de crescimento  urbano, ou seja, 

“junto com o crescimento emerge uma produção interna de desenvolvimento desigual nos 

padrões espaciais do ambiente construído” e, assim, locais deteriorados são “o produto 

direto da especulação imobiliária e da competição econômica” (HARVEY apud 

GOTTDIENER, 1997, p. 41). Da mesma maneira, pode-se interpretar os investimentos feitos 

para reurbanizar ou revitalizar locais como cais de portos em  espaços de lazer e entretenimento 

ou uma antiga fábrica em shopping ou espaço de eventos como oportunidades de negócios (grifo 

nosso). 

Por outro lado, Gottdiener (1997, p. 268) salienta que não há um mecanismo abrangente 

de coordenação das ações do setor imobiliário e “tanto o capital quanto o trabalho é obrigado a 

viver num ambiente difícil de controlar, mas cujos efeitos negativos sempre podem ser mais bem 

transcendidos pelo rico e pelo poderoso”. 
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4) O Estado e o setor privado como promotores do desenvolvimento sócio-espacial: 

O desenvolvimento sócio-espacial é tanto um produto do Estado quanto do setor privado, 

sendo que o primeiro “se envolve na produção de espaço como um regulador do desenvolvimento 

do uso da terra ou manipulando a arrecadação tributária para subsidiar o desenvolvimento 

econômico e da propriedade” (GOTTDIENER, 1997, p.269). Esse autor (1997, p.211) considera 

necessário que o Estado regule mercados e faça intervenções na produção e no crédito quando 

“frações separadas de capital estão em lados diferentes das controvérsias de crescimento, ou onde 

a infra-estrutura de capital financeiro foi quebrada enquanto decrescia a demanda de moradia”. 

Porém, a ação do Estado em geral se realiza em conjunto com “coalizões de crescimento,  muitas 

vezes, compostas de um grupo seleto de indivíduos que formam uma rede que perpassa os setores 

privado e público, de modo a tornar indistinguíveis os dois setores” (GOTTDIENER, 1997, 

p.219). Enquanto partes interessadas, criam “redes pró-crescimento” e por meio da ideologia do 

crescimento, constituem o modo principal pelo qual a transferência local da terra se transforma 

num motor para a produção de espaço (GOTTDIENER, 1997, p.269) e, “nesse sentido, o 

mercado imobiliário também é responsável pela direção que a elite toma na cidade” (PAIVA et 

al, 2005, p.49).  

Considerando que o processo de desenvolvimento urbano apresenta um caráter 

anárquico que produz custos sociais, segundo Gottdiener (1997, p.216) “a intervenção do 

Estado apenas exacerba esse conflito porque, em vez de agir no interesse geral ou pelo 

menos como um mediador, como pressupunham os estruturalistas e os althusserianos, o 

Estado atua contra a fração menos poderosa” (grifo nosso). 
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5) A ideologia de crescimento e a distribuição desigual dos lucros do 

desenvolvimento: 

 A produção do espaço, além dos sistemas econômico e político, também se realiza por 

meio da ideologia do crescimento, isto é, com a fixação cultural no crescimento econômico como 

principal objetivo de áreas locais de tal forma que a ideologia pró-crescimento equipara o bem-

estar do lugar à sua capacidade de promover desenvolvimento econômico (Gottdiener, 1997, 

p.270). No entanto, para Gottdiener (1997, p.270), essa ideologia é falsa porque o 

crescimento traz custos e benefícios e traz também a expropriação privada de riqueza  que 

distribui de modo desigual os lucros do desenvolvimento, embora deixando o ônus dos 

custos para o poder público. Outros aspectos são: apenas determinadas frações do capital estão 

envolvidas nas coalizões de crescimento e as atividades do setor de propriedade são o produto de 

uma conjunção complexa entre aspectos institucionais do capitalismo tardio e grupos que se 

unem para tirar proveito da reestruturação espacial. Por outro lado, há o surgimento de grupos 

contrários que levantam a ideologia do não-crescimento ou são contra o controle da comunidade, 

impondo-se, assim, uma luta desordenada pela produção de espaço tanto no plano ideológico da 

sociedade quanto nos planos político e econômico (GOTTDIENER, 1997, p.221) (grifo nosso). 

 

6) desenvolvimento desigual rebatido no espaço como resultado do capitalismo 

tardio: 

A desigualdade de desenvolvimento é o produto final dos processos capitalistas tardios de 

crescimento, “com uma diferença cada vez maior entre rico e pobre e com exteriorização dos 

custos do crescimento para a comunidade em conjunto” (GOTTDIENER, 1997, p. 271). Esses 

custos são materializados na forma de poluição, congestionamento de tráfego, degradação e crise 

(GOTTDIENER, 1997, p. 213). 



 

 

81

No caso dos EUA, Gottdiener (1997, p. 217) entende que o desenvolvimento desigual se 

refere ao “conflito essencial entre capitais separados em torno da desapropriação do espaço e aos 

efeitos ambientais injustos da natureza desordenada desse conflito”. Embora a maioria dos 

cidadãos americanos possa fazer parte da classe média, “pelo menos 20% da população vive no 

nível de pobreza e raramente participa de algum tipo de prosperidade” (GOTTDIENER, 1997, 

p.212). Esse desenvolvimento desigual tem seus correlativos no espaço, sujeitos a constantes 

mudanças devido às atividades do setor da propriedade, evidenciando espacialmente a 

pobreza extensiva e o desemprego na forma de guetos em depressão e degradação, mesmo 

em áreas com crescimento elevado (GOTTDIENER, 1997, p. 271) (grifo nosso). 

Para Gottdiener (1997, p. 213), a política pública não foi capaz de lidar eficientemente 

com a segregação sócio-espacial e, do ponto de vista econômico, “não há qualquer incentivo 

para canalizar recursos de capital para áreas empobrecidas”, sendo que, dessa maneira, “o 

crescimento reforça e intensifica o padrão de desenvolvimento desigual” (grifo nosso).  

 

7) segregação espacial de grupos sociais e fragmentação dos mesmos pelo espaço 

abstrato: 

 Finalmente, Gottdiener (1997, p. 271) observa que as condições da vida de comunidade 

local foram alteradas pelas recentes transformações na matriz espaço-tempo da organização 

social, caracterizando-se pela: 

a) segregação espacial de grupos sociais que fez com que a grande maioria da população 

se isentasse da responsabilidade social para com os menos afortunados, uma vez que já 

não vive na vizinhança destes; 

b) fragmentação de todos os grupos sociais pela ação do espaço abstrato.  
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De acordo com Lefebvre (apud GOTTDIENER, 1997, p. 130), o Estado e a economia  

fizeram do espaço orgânico um espaço abstrato, em um processo que “nos torna conscientes das 

forças que reduzem o espaço aos blocos reprodutíveis, homogêneos, da sociedade de massa 

exigidos pelas forças dominantes”. Em contrapartida, é reafirmada a singularidade do espaço 

personalizado e coletivizado e surgem “conceitos orgânicos de integração espacial como espaço 

pessoal, espaço social, a imagem do espaço, espaço residencial e mesmo espaço global”. Assim, 

ainda segundo Lefebvre (apud GOTTDIENER, 1997, p. 130), essa divisão e reivindicação do 

espaço por uma multidão de atores e instituições produziram uma “explosão de espaços” - a 

articulação múltipla das relações sociais estratificadas com o espaço. Essa explosão de 

distinções espaciais entre pessoas e grupos da sociedade vai resultar “num caos de espaços 

contraditórios que proliferam as fronteiras em que aparece o conflito sócio-espacial”. Outra 

conseqüência, de acordo com Gottdiener (1997, p. 272) é a mudança na vida da comunidade local 

que perde a interação da rua e áreas públicas de comunhão em favor da privacidade do lar, 

enquanto vizinhos se tornam cada vez mais distantes uns dos outros e ganham novas áreas de 

comunhão inseridas pela lógica do consumo como os shopping centers, parques de diversão etc. 

(grifo nosso). 

Considerando o estudo acima, conclui-se que a teoria do espaço está imbricada com a 

teoria da estrutura da sociedade em uma interação dinâmica, cujos reflexos produzem e/ou 

modificam o espaço a cada dia em micro e macro escalas, assim como o espaço modificado 

exerce influências que também provocam mudanças na sociedade, devendo-se, portanto, haver 

estudos continuados sobre esse processo de forma interdisciplinar pela geografia, sociologia, 

economia, ecologia etc. 
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2.5 Planejamento 

 

O planejamento é uma atividade inicialmente mental de um ou mais indivíduos que, à 

medida que dados diversos são consolidados, organizados e analisados de acordo com objetivos e 

metas previamente traçados, cria subsídios para que uma situação futura desejada seja atingida, 

assim: 

Planejar significa tentar prever a evolução de um fenômeno ou, para dizê-lo de 
modo menos comprometido com o pensamento convencional, tentar simular os 
desdobramentos de um processo, com o objetivo de melhor precaver-se contra 
prováveis problemas ou, inversamente, com o fito de melhor tirar partido de 
prováveis benefícios (SOUZA, 2004,  p. 46). 

 

Outras definições de planejamento são dadas por: 

1) Zahn (1983a, p. 253) que define o planejamento como “uma atividade, cujo objetivo 

final se situa na organização sistemática dos meios a serem utilizados para se atingir uma 

determinada meta ou fim, que contribua para a melhoria de uma determinada situação, 

concretamente existente”;  

2) Ramos (apud BISSOLI, 2001, p. 25), para quem o planejamento tem como principal 

objetivo a coleta e o tratamento cauteloso da informação sobre o futuro, facilitando a 

identificação de nossos objetivos, desejos e aspirações e o seu confronto com a realidade; 

3) Buarque (1999, p. 72) que entende o planejamento como um processo ordenado e 

sistemático de decisão, conferindo ao planejamento uma conotação técnica e racional de 

formulação e de suporte para as escolhas da sociedade; 

4) Harry e Spink (apud RUSCHMANN, 1997, p. 83) para os quais o planejamento é uma 

atividade que envolve a intenção de estabelecer condições favoráveis para alcançar objetivos 
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propostos, provendo facilidades e serviços para que uma comunidade atenda seus desejos e 

necessidades.  

O planejamento é materializado em um documento chamado de plano (BISSOLI, 2001, 

p.28), cuja elaboração se constitui de três etapas básicas, quais sejam: 

1) coleta de dados - obtenção de informações;  

2) diagnóstico - tratamento e análise das informações obtidas; 

3) prognóstico - formulação de diretrizes para tomada de decisões em relação ao futuro - 

“uma reflexão prévia sobre os desdobramentos do quadro atual” (SOUZA, 2004, p. 47).  

Contextualizando o planejamento e a gestão, Souza (2004, p. 46) chama a atenção para a 

diferença entre os termos, colocando que o planejamento se refere ao futuro, é uma preparação 

para a gestão futura, enquanto a gestão está ligada ao presente: “gerir significa administrar uma 

situação dentro de marcos dos recursos presentemente disponíveis e tendo em vista as 

necessidades imediatas”. O planejamento deve estar presente no desenvolvimento de quaisquer 

atividades que se pretenda realizar porque há que se planejar as ações sob pena de não se atingir o 

resultado esperado (SILVA e PIVOTT, 2005, p. 3) e para que seja efetivo como instrumento de 

apoio às decisões que objetivem, por exemplo, a solução de problemas sejam eles quais forem, é 

preciso que se proceda à sua gestão. Segundo Carlos Matus (apud SOUZA, 2004, p. 47), “se 

planejar é sinônimo de conduzir conscientemente, não existirá então alternativa ao planejamento. 

Ou planejamos ou somos escravos da circunstância. Negar o planejamento é negar a 

possibilidade de escolher o futuro, é aceitá-lo seja ele qual for”. A tomada de decisão individual 

ou coletiva por gestores públicos e privados baseada no “não planejamento” implica em 

atividades pontuais fadadas ao cancelamento e esquecimento tão logo tais gestores sejam 

substituídos. Portanto, um plano, resultado de um planejamento, registra o rumo dos trabalhos e é 
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referência para futuras análises e revisões. De autor desconhecido, cita-se a seguinte frase: “não 

planejamos fracassar, mas fracassamos por não planejar”. 

 

2.5.1 Plano Diretor 

 

O planejamento urbano é necessário para assegurar a justiça social e a reposição dos 

pressupostos ambientais naturais para o assentamento humano, não sendo possível “vislumbrar 

um futuro melhor para as cidades brasileiras sem planejamento”. Essa é a conclusão a que chega 

Maricato (2000, p. 178), apesar do descrédito que paira sobre o planejamento, considerando seu 

histórico no Brasil.  

Como visto anteriormente, o plano é o documento que materializa o planejamento e, no 

caso do planejamento urbano, ele é denominado plano diretor. Entretanto, segundo Villaça (1999, 

p.238), o conceito de plano diretor tem sido apresentado com muita confusão, devido à “sua 

inexistência na prática”. Para Villaça (apud MARICATO, 200, p. 174), o planejamento ocupa um 

espaço mítico na mídia nacional como solução racionalizadora para o caos das cidades, mas, por 

exemplo, “quando a preocupação social surge no texto, o plano não é mais cumprido. Ele se 

transforma no plano-discurso, no plano que esconde ao invés de mostrar” (VILLAÇA apud 

MARICATO, 2000, p. 138). Numa tentativa de conceituá-lo, Villaça reúne as características mais 

tradicionais e predominantes dos conceitos de plano: 

Seria um plano que, a partir de um diagnóstico científico da realidade física, 
social, econômica, política e administrativa da cidade, do Município e de sua 
região, apresentaria um conjunto de propostas para o futuro desenvolvimento 
socioeconômico e futura organização espacial dos usos do solo urbano, das redes 
de infra-estrutura e de elementos fundamentais da estrutura urbana, para a cidade 
e para o Município, propostas estas definidas para curto, médio e longo prazos, e 
aprovadas por lei municipal (VILLAÇA, 1999, p. 238). 
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O plano diretor, segundo Bologna (2000, p. 46), “serve  para definir os objetivos e as 

linhas  mestras de ação, a partir de uma visão estratégica de conjunto das questões a serem 

tratadas, devendo administrar os conflitos de interesses e explicitá-los claramente”. Para Bologna 

(2000, p.46), o plano deve ser  o resultado de um pacto ou acordo territorial entre os agentes 

produtores do espaço da cidade e do Município, quais sejam: os interesses imobiliários, 

empresários, população e governo, resultando em regras, diretrizes, programas de ações desses 

agentes sobre a produção futura do espaço urbano. Vê-se que Villaça fala em aprovação por lei 

municipal e Bologna em pacto ou acordo territorial entre os agentes produtores do espaço. No 

entanto, ambas as ações devem ser implantadas conjuntamente sob pena do plano diretor servir 

apenas como fonte de pesquisa ou ser completamente ignorado, inclusive por meio da publicação 

de novas leis que o altera,  fragmentando-o a ponto de desfigurar sua forma original. Segundo 

Maricato (2000, p. 140), foi “exatamente durante a implementação do primeiro e único sistema 

de planejamento urbano e municipal e do crescimento da produção acadêmica sobre o assunto 

que as grandes cidades brasileiras mais cresceram... fora da lei”, ganhando impulso o surgimento 

de favelas nas metrópoles brasileiras, classificadas pela autora como “não cidades” (2000, p. 

140)25.  

A Constituição Federal de 1988, por meio do Capítulo II, Artigos 182 e 183, estabelece a 

política urbana, sendo que o Parágrafo 1º do Artigo 182 torna o plano diretor obrigatório para 

cidades com mais de 20.000 habitantes.  A Lei 10.257 de 10 de julho de 2001, conhecida como 

Estatuto da Cidade, regulamenta esses dois Artigos e estabelece no seu Artigo 41 que o plano 

diretor também é obrigatório para cidades:  

                                                           
25 Na década de 1960, surgem as primeiras iniciativas com referência ao desenvolvimento urbano tomadas pela 
política nacional. O Plano Decenal de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil (1967/76) teve como 
resultado a criação do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU), criado pela Lei 4.380, de 28/08/64. 
Os planos seguintes foram: a) Programa Estratégico de Desenvolvimento (1968/70); b) Primeiro Plano Nacional de 
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a) integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 

 b) com áreas de especial interesse turístico;  

c) inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo 

impacto ambiental na região ou país (ROLNIK ; PINHEIRO, 2005, p. 14).  

Portanto, o plano diretor deve ser elaborado com participação popular conforme previsto 

no Inciso II do Artigo 2º da Lei 10.257/2001, além de ser discutido e aprovado pela Câmara de 

Vereadores como lei municipal e sancionada pelo Prefeito de cada Município. 

Porém, a sociedade brasileira não está conscientizada para participar da elaboração de 

planos diretores, fato que vai ao encontro do desinteresse dos governos na participação  popular. 

Isto porque, de acordo com Silva e Pivott (2005, p. 18), a participação popular “deve pressupor 

uma parceria entre Estado e sociedade civil, uma delegação de poder (Estado abdicando de 

atribuições em favor da sociedade civil), ou ainda, uma autogestão (implementação de políticas e 

intervenções de modo autogestionário, sem a presença do Estado)”.  

Em Campos do Jordão, porém, por meio da entrevista com o atual Vice-Prefeito, Sr. 

Dynéas Aguiar (SILVA ; PIVOTT, 2005, p. 33), obteve-se a informação de que na elaboração do 

Plano Diretor de 2003, embora tenha existido a participação da sociedade na sua elaboração por 

meio das Associações de Bairros, essa participação não foi massiva.  

Por meio do trabalho de campo, essa pesquisadora assistiu ao Fórum da Secretaria de 

Planejamento e da Secretaria de Turismo, no mês de janeiro de 2006, que tratava do orçamento 

do Município para o corrente ano e constatou que o processo foi mais “comunicativo” do que 

participativo, no sentido de que ao final das apresentações dos respectivos secretários, o pequeno 

número de presentes, inclusive de vereadores, nada questionou e as propostas foram aprovadas tal 

                                                                                                                                                                                            
Desenvolvimento Econômico e Social – 1º PND (1972/74); e c) Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – 2º PND (1972/74) (ZAHN, 1983b, p. 219). 
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como apresentadas. Segundo Silva e Pivott (2005, p. 33), o “planejamento participativo efetivado 

mediante coerção, manipulação, consulta ou cooptação da população, representa situações de 

não-participação ou pseudoparticipação. Quando muito serve para legitimar os interesses da 

classe dominante”. 

O plano diretor deve ser elaborado, atendendo à legislação vigente, definindo as zonas 

urbanas e rurais e observando os princípios constitucionais da função social da propriedade, 

desenvolvimento sustentável, funções sociais da cidade, igualdade e justiça social e participação 

social (REZENDE ; CASTOR, 2005, p. 32). 

Segundo Villaça (apud BOLOGNA, 2000, p. 37) “as concepções de planejamento 

urbano devem ser revistas radicalmente, partindo dos problemas concretos da maioria da 

população, colocada na ilegalidade, precisamente pela própria legislação urbanística e 

edilícia”. A minoria que produz e ocupa a “cidade legal” tem sido beneficiada pela 

legislação enquanto os Planos Diretores são ideologicamente utilizados para ocultar a 

“cidade ilegal”. Isto diz respeito, segundo Villaça (apud BOLOGNA, 2000, p. 38), “ao controle 

do uso do solo urbano que, conseqüentemente, toca nos interesses do grande setor do 

capital, que lucra com a produção do espaço urbano e que sempre se escondeu atrás do 

Plano Diretor inconseqüente: o setor imobiliário” (grifo nosso). 

Portanto, na elaboração do Plano Diretor, recomenda-se considerar as seguintes 

colocações apresentadas pelo CEPAM26:  

É preciso  evitar a adoção  de  modelos  padronizados; é preciso  levar em conta 
o caráter   político do  planejamento, assegurando o  compromisso das lideranças   
locais  e do Poder Público com a sua execução e viabilizar a ampla participação 
da sociedade nas decisões relativas ao estabelecimento de objetivos e prioridades 
de intervenção; o planejamento deve ser compreendido como um processo e não 
como uma etapa que se encerra com a aprovação do Plano pela Câmara de 
Vereadores; deve o Plano Diretor, sobretudo, ser realista, fixando objetivos e 

                                                           
26 Fundação Prefeito Faria Lima – CEPAM – Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal. 
Disponível em: http://www.cepam.sp.gov.br/v10/cepam30anos/index2.asp. Acesso em 19 jul. 2006. 
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diretrizes com base na viabilidade política e na capacidade financeira e 
administrativa de sua execução (CEPAM apud BOLOGNA, 2000, p. 36,37). 

 

 Em complementação, Bologna (2000, p. 43) apresenta as seguintes características mais 

significativas da planificação estratégica: visão a longo prazo, consideração do entorno, 

identificação das vantagens competitivas, visão integral da realidade urbana; flexibilidade de 

decisão, concentração em temas críticos; orientada para ação, fomento e coordenação na 

participação de todos os atores sociais e modernidade administrativa. 

 

2.5.2 Planejamento Urbano 

 

O termo urbano, segundo o dicionário Aurélio (1995), refere-se àquilo que é relativo ou 

pertencente à cidade. Esta, por sua vez, surge, segundo Santos (1988, p.52), na transição do 

feudalismo para o capitalismo como burgo que se diferencia do campo, entre outros motivos, pela 

possibilidade do trabalho livre.  

Castells27 diferenciava os termos urbano e cidade, definindo o primeiro como o processo 

de reprodução da força de trabalho, isto é, quando a mão-de-obra se reproduz por meio da 

habitação, da alimentação, do repouso,  etc. e o segundo como a expressão formal deste processo 

de reprodução, ou seja, o local onde essa reprodução ocorre e, enquanto tal, a cidade tem que 

oferecer condições de vida para seus moradores.  

Como elementos do urbano, Castells28 indica: 

                                                           
27 Anotações em aula da disciplina Produção Social do Espaço Urbano, ministrada pela Profa. Dra. Maria de Lourdes 
Kurkdjian  em 2004, no curso de Mestrado em Planejamento Urbano e Regional da UNIVAP. 
 
28 Idem 
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a) a produção como um conjunto de atividades produtoras de bens e serviços e 

informações enquanto processo social, materializando-se na cidade na forma de 

indústrias, oficinas, escritórios etc. 

b) o consumo, definido como o conjunto de atividades relativas à apropriação social, 

individual e coletiva do produto, como por exemplo, as residências sob a ótica da 

produção de moradia, sendo que há também o consumo ampliado referente aos 

equipamentos coletivos como escolas, postos de saúde, espaço de lazer etc. 

Dessa forma, Castells (apud SPOSITO, 2000, p. 50) sugere que ao invés de se falar em 

urbanização, que se fale de produção social das formas espaciais, na perspectiva de apreender “as 

relações entre o espaço construído e as transformações estruturais de uma sociedade”. Com base 

neste ponto de vista, Sposito recomenda que se deve analisar a urbanização: 

No contexto da passagem da predominância da produção artesanal para a 
predominância da produção industrial [...], ou seja, da passagem do capitalismo 
comercial e bancário para o capitalismo industrial ou concorrencial. As cidades, 
como formas espaciais produzidas socialmente, mudam efetivamente, recebendo 
reflexos e dando sustentação a essas transformações estruturais que estavam 
ocorrendo em nível do modo de produção capitalista (SPOSITO, 2000, p. 50). 

 

Com relação aos estudos do planejamento urbano, Villaça (1999, p. 173) afirma que 

“aquilo que nas últimas décadas tem sido denominado planejamento urbano (e que nas décadas 

de 30 e 40 se chamava de urbanismo) é a ação do Estado sobre a organização do espaço intra-

urbano”. Souza (2004, p. 58) observa que muitos confundem planejamento urbano com 

urbanismo que “pertence, de fato e de direito, essencialmente, à tradição do saber arquitetônico” 

e desenho urbano (urban design) que “articula temas como traçado urbano e percepção 

ambiental”:  

Planejamento urbano (o qual deve, aliás, ser sempre pensado junto com a gestão, 
seu complemento indissociável), sugere, por conseguinte, um contexto mais 
amplo que aquele representado pelas expressões Urbanismo e Desenho Urbano. 
O planejamento urbano inclui o Urbanismo (ou o desenho urbano, como 
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preferirem); o último é um subconjunto do primeiro (SOUZA, 2004, p. 58) 
(grifo do autor). 

 

Outro fato ao qual Souza (2004, p. 59) dá importância é o estreitamento de relações entre 

planejamento urbano e ciências sociais (Geografia, Sociologia, Antropologia, Psicologia Social 

etc.) nas quais os planejadores urbanos devem buscar conhecimentos, do mesmo modo que 

cientistas sociais devem considerar a dimensão estética e de funcionalidade dos objetos 

geográficos. Assim, o planejamento urbano deve conter estratégias que garantam a integração da 

diversidade de visões para evitar planos distorcidos de acordo com a visão preponderante de 

urbanistas, cientistas sociais, empresários, políticos etc. Por oportuno, comenta-se que esses são 

os grupos que tradicionalmente estão envolvidos nas decisões sobre o futuro das cidades, 

havendo, entretanto, no Brasil, até por força da Lei Federal 10.257/200129, iniciativas recentes 

que incluem a participação social no planejamento urbano:  

Como corolário, a dinâmica do planejamento e da ação municipal estaria 
migrando de um processo de escolha entre o setor público e o setor privado ou 
entre as preocupações econômicas e sociais para evoluir para um processo de 
articulação entre os interesses de um número crescente de grupos sociais 
interessados em participar ativamente da vida da cidade (DOWBOR, 1999). Um 
dos instrumentos centrais dessa “articulação” é o processo de planejamento e, 
portanto, um dos pressupostos a ser observado na sua formulação é exatamente a 
participação da comunidade e de suas organizações em todas as suas etapas 
técnicas e políticas (REZENDE e CASTOR, 2005, p. 10): 
 

Retomando a questão levantada por Souza (2004) sobre planejamento e gestão, é 

interessante notar o ponto de vista de Maricato sobre planos e respectivos atores sociais: 

Não é por falta de Planos Urbanísticos  que as cidades brasileiras apresentam 
problemas graves. Não é também, necessariamente, devido à má qualidade 
desses planos, mas porque seu crescimento se faz ao largo dos planos aprovados 
nas Câmaras Municipais, que seguem interesses tradicionais da política local e 
grupos específicos ligados ao governo de plantão. O “plano-discurso” cumpre 
um papel ideológico (Villaça, 1995) e ajuda a encobrir o motor que comanda os 
investimentos urbanos. No caso das metrópoles, além dos grupos locais, o 
capital imobiliário e as empreiteiras contam sempre na definição dos 

                                                           
29 “O Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 10 de julho de 2001, regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição 
Federal e estabelece parâmetros e diretrizes da política urbana no Brasil” (ROLNIK & PINHEIRO, 2005, p. 12). 
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investimentos que não obedecem a nenhum plano explícito. Como convém a um 
país onde as leis são aplicadas de acordo com as circunstâncias, o chamado 
Plano Diretor está desvinculado da gestão urbana. [...] O resultado é: 
planejamento para alguns, mercado para alguns, lei para alguns, modernidade 
para alguns, cidadania para alguns (MARICATO, 2000, p. 124). 

 

Em complementação, Gottdiener (apud VILLAÇA, 1999, p. 191) afirma que o 

planejamento urbano em todas as sociedades é uma fachada para o poder30. Embora considerando 

a expressão “todas” muito audaciosa, Villaça compara o planejamento urbano da Europa e dos 

Estados Unidos com o do Brasil: 

A ênfase na palavra every  é, no mínimo audaciosa. Entretanto, acreditamos que 
ele está correto, embora essa fachada seja totalmente diferente, de um lado, no 
Brasil nas últimas décadas, na democracia ou na ditadura e, de outro, nas 
democracias européias e norte-americanas. Nestas últimas, o planejamento 
legitima ações concretas do Estado, pois nelas há correspondência entre ambos. 
Aqui não: sendo apenas discurso, o planejamento é uma fachada ideológica, 
não legitimando ação concreta do Estado, mas, ao contrário, procurando 
ocultá-la. O que há de comum é apenas que, em ambos os casos, o que está por 
detrás da fachada do planejamento é o poder, a dominação. Entre eles, a grande 
diferença está nos níveis de hegemonia, aceitação e credibilidade desse “poder” 
(VILLAÇA, 1999, p. 191) (grifo nosso). 

 

Lefebvre (apud GOTTDIENER, 1997, p. 149), embora também não fazendo distinção 

entre planejamento urbano e urbanismo, critica-o ao afirmar que “o urbano não tem um inimigo 

pior do que o planejamento urbano e o “urbanismo”, que é o instrumento estratégico do 

capitalismo e do Estado para a manipulação da realidade urbana fragmentada e a 

produção de espaço controlado”. Vale salientar que, de acordo com Santos (2005) 31 , o 

planejamento não é controle social, mas é usado para isso e, em tese, ele seria isento se, no 

processo de pensar planejamento, já não estivessem embutidos fatores ideológicos que põem fim 

                                                           
30 Nossa tradução para: “urban planning in every society is a façade for power” (GOTTDIENER apud VILLAÇA, 
1999, p. 191). 
31 Anotações em aula da disciplina Planejamento, ministrada pelo Prof. Dr. Emmanuel Antonio dos Santos em 2005, 
no curso de Mestrado em Planejamento Urbano e Regional da UNIVAP. 
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à isenção daqueles que o conduzem. A questão do planejamento urbano é, portanto, complexa e 

merece cuidado no que tange às questões acima levantadas quando desenvolvido (grifo nosso). 

 

2.5.3 Planejamento Turístico 

 

Os Incisos I e IV do Artigo 41 da Lei Federal 10.257/2001 estabelecem respectivamente 

que os Municípios com mais de vinte mil habitantes e aqueles integrantes de áreas de especial 

interesse turístico devem obrigatoriamente ter seu plano diretor. Para aquele Município que tem o 

turismo como sua primeira economia ou pretende desenvolver o seu potencial turístico o 

planejamento turístico é imprescindível, recomendando-se que o plano diretor de Turismo seja 

elaborado dentro das premissas do turismo sustentável que, por sua vez, segue aquelas do 

desenvolvimento sustentável.  

Com relação ao planejamento, Santos, em seu livro “Metamorfoses do Espaço Habitado”, 

evidencia a sua importância quanto ao futuro: 

Uma visão prospectiva que permita entrever o futuro de forma objetiva deve, 
então, levar em conta diversos dados, pondo-os num mesmo nexo: fixos e 
fluxos32, sistemas de engenharia, paisagens, configurações territoriais e espaço; 
vida urbana e mundo agrícola, formas antigas e novos processos; regimes e 
rupturas; processos econômicos, políticos e culturais etc. As tendências que 
permitem entrever são, entre outras: a nova equação do emprego, a nova 
estrutura demográfica, a nova estrutura fundiária, a participação na economia do 
capital fixo, do capital circulante e do capital constante e variável. Também, por 
esse método, poderão ser entrevistos, para cada fração de espaço, as 
necessidades de avanço de capital inerentes a cada produção, e mesmo os novos 
arranjos locais de classe. [...] Devemos, então, nos lembrar de que se o real é o 
verdadeiro, o possível é sempre maior que o real e o futuro mais amplo do que o 
existente. O presente é o real, o atual que se esvai e sobre ele, como sobre o 
passado, não temos qualquer força. O futuro é que constitui o domínio da 
vontade e é sobre ele que devemos centrar o nosso esforço, de modo a 
tornar possível e eficaz a nossa ação (SANTOS, 1988, p. 84,85) (grifo nosso). 

                                                           
32 Santos (1988, p. 77-78) indica que o espaço econômico é formado de fixos - objetos geográficos que também são 
os próprios instrumentos de trabalho e as forças produtivas em geral, incluindo a massa dos homens - e de fluxos - o 
movimento e a circulação entre fixos, tornando-os objetos sociais além de técnicos - que interagem e se alteram 
mutuamente. 
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Segundo Ruschmann (1997, p. 84), o planejamento do desenvolvimento turístico 

“constitui o instrumento fundamental na determinação e seleção das prioridades para a evolução 

harmoniosa da atividade, determinando suas dimensões ideais, para que, a partir daí, possa-se 

estimular, regular ou restringir sua evolução”. 

A metodologia do planejamento turístico percorre as seguintes etapas de acordo com 

Ruschmann, 1997 e Beni, 1998a: 

a) estudo preliminar, levantamento de informações; 

b) a análise dos dados coletados e a elaboração de um diagnóstico (análise e avaliação da 

situação atual, identificando os pontos fortes e os fracos, as oportunidades e os riscos); 

c) o estabelecimento de um prognóstico que deve formular políticas e diretrizes de 

reorientação e programas de ação para assegurar o planejamento estratégico do 

desenvolvimento sustentável do turismo. 

Refletindo-se sobre as conceituações acima, tem-se que o planejamento inclui desde a 

coleta de informações sobre um período ou um determinado processo histórico e da situação 

presente, o processamento das informações levantadas por meio de análises e avaliações para 

finalizar com uma conclusão que indique tendências e recomende ações de intervenção 

(programas e projetos). O uso do método científico no planejamento oferece o embasamento 

teórico ao trabalho necessário para a viabilidade de implantação e a credibilidade aos resultados 

obtidos. 

O estudo preliminar tem como objetivo levantar todas as informações possíveis sobre a 

localidade. É preciso conhecê-la detalhadamente para se formar um quadro descritivo da sua 

situação atual. Este levantamento se baseia em três elementos principais para o Turismo: a oferta, 

a demanda e a comunidade. A oferta turística é definida por Beni como: 
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O conjunto dos recursos naturais e culturais que, em sua essência, constituem a 
matéria-prima da atividade turística porque, na realidade, são esses recursos que 
provocam a afluência de turistas. A esse conjunto agregam-se os serviços 
produzidos para dar consistência ao seu consumo, os quais compõem os 
elementos que integram a oferta no seu sentido mais amplo, numa estrutura de 
mercado (BENI, 1998, p. 153). 

 

A oferta é então constituída pelos bens e serviços necessários para atender as necessidades 

e desejos dos visitantes. Desses bens e serviços, destacam-se como oferta original os recursos 

naturais como praias, serras, rios, fauna, flora etc. e os culturais como museus, conjuntos 

arquitetônicos, folclore, eventos etc. Como oferta derivada estão as empresas prestadoras de 

serviços de transporte, alojamento, entretenimento, alimentação, organização de viagens etc. A 

oferta turística é complementada por uma infra-estrutura de apoio que se caracteriza pela própria 

infra-estrutura básica da localidade tais como: vias de acesso, aeroporto, estações ferroviária e 

rodoviária, órgão oficial de Turismo, abastecimento de água, esgoto, energia elétrica, limpeza 

pública, segurança, saúde, telecomunicações, serviços bancários, comércio etc. A integração das 

ofertas original e derivada com a infra-estrutura de apoio forma o produto turístico que pode ser 

definido como a somatória do atrativo turístico, dos serviços turísticos, da infra-estrutura básica e 

do conjunto de serviços urbanos de apoio ao Turismo. 

A demanda turística é constituída pelas pessoas que se deslocam sozinhas ou em grupos 

do seu local de residência para um determinado destino por motivações de descanso, lazer, 

cultura, recreação, negócios etc. Embora muitas pessoas tenham interesse em viajar, apenas uma 

parte delas viaja de fato, podendo-se, assim, classificar a demanda em potencial (pessoas que têm 

condições para viajar) e real (pessoas que efetivamente viajam). 

Os estudos e a análise da comunidade receptora devem ser feitos o mais detalhadamente 

possível, pois, as suas características, dados sócio-econômicos, qualidade de vida, relação com o 

meio ambiente, níveis de profissionalização influenciam na produção do produto turístico e, por 
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conseguinte, no seu ciclo de vida: exploração, desenvolvimento e investimento, consolidação, 

estagnação, declínio ou rejuvenescimento dos recursos (BISSOLI, 2001, p. 53), conforme é 

ilustrado pela Figura 2: 

 

Figura 2: Ciclo de vida da região turística  
Fonte: Butler  (apud  SWARBROOKE, 2000, p. 70) 

 

 Considera-se importante também o estudo com os formadores de opinião, visando a 

compreensão das suas expectativas sobre o Turismo. Esse trabalho é baseado em entrevistas por 

meio das quais é possível detectar os elementos mais marcantes citados pelos diversos 

representantes da população que compõem o quadro social da comunidade. 

O documento final que registra todos os levantamentos sobre o Município, a oferta, a 

demanda e a comunidade é chamado de inventário turístico. Inventariar é pesquisar e relacionar, 

de modo quantitativo e qualitativo, os bens - atrativos naturais, artificiais, culturais etc. - e 

serviços - meios de hospedagem, guias, gastronomia etc. - de uma determinada região 

(MITRAUD, 2003, p. 89). Esse documento subsidiará os especialistas para estruturar o 

diagnóstico, fase em que o inventário turístico é analisado e avaliado segundo as metodologias e 

técnicas específicas ao Turismo e em função dos objetivos da comunidade receptora. É nesta 

etapa que se elabora um levantamento histórico e quando são definidas áreas críticas de 
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necessidade, identificando-se as peças-chave para o processo de planejamento, buscando-se 

elementos para justificar as ações propostas e estabelecendo-se prioridades para uma seqüência 

lógica nas propostas de intervenção (BARRETTO, 1998, p. 34). Essa autora define a etapa de 

estudo-diagnóstico como sendo “de investigação, reflexão, compreensão e juízo dos dados da 

realidade a partir de um quadro normativo definido, com fins operativos com vistas à 

intervenção”. 

A etapa de continuidade ao diagnóstico é denominada de prognóstico, fase em que são 

feitas projeções e determinadas as tendências que irão delinear as perspectivas da atividade 

turística na área de estudo. A partir do prognóstico são elaboradas diretrizes de ação que 

consistem em propostas para evitar os impactos negativos, otimizar os benefícios do Turismo e 

para propiciar o desenvolvimento sustentável da atividade turística. Ruschmann (2001, p. 72) 

complementa que o prognóstico deve vir acompanhado da definição de objetivos, metas e 

estratégias, assim como da avaliação e estudos que determinarão a viabilidade do plano 

elaborado. 

Apresenta-se abaixo, um resumo das atividades relativas às etapas de: estudo preliminar, 

diagnóstico e prognóstico, elaborado a partir dos trabalhos de Ruschmann (1997), Beni (1998) e 

Petrocchi (2001): 

Estudo preliminar: 

1. Identificar e descrever a ordenação geopolítica e administrativa da região objeto de 

estudo; 

2. identificação do problema; objetivos e metas; 

a) objetivos gerais: amplos, básicos, valores principais 

b) objetivos específicos: ações pelas quais os objetivos gerais serão alcançados 

c) objetivos operacionais: metas relativas à eficiência da ação 
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3. Inventário dos recursos ambientais naturais, culturais e artificiais; 

4. Traçar o perfil socioeconômico da região objeto de estudo; 

5. Descrever e identificar o estágio em que se encontra o Turismo na região; 

6. Observar as tendências do tráfego turístico regional, nacional, intra-regional e 

internacional. 

Diagnóstico (situação atual, análise e avaliação, pontos fortes e fracos e oportunidades e 

riscos): 

1. analisar os recursos ambientais naturais para a sustentabilidade do Turismo ; 

2. analisar o patrimônio cultural na região e seu potencial de utilização na 

sustentabilidade do Turismo; 

3. Caracterizar e analisar a estrutura social, classificando-a segundo o processo de 

ocupação territorial, e a medida da participação da comunidade na produção de bens e 

serviços e nas atividades turísticas; 

4. Dimensionar e analisar a estrutura econômica do setor: nível de emprego, volume de 

investimentos, rentabilidade e consumo; 

5. Caracterizar e analisar a estrutura político-institucional do Turismo da região, nos 

setores público e privado; 

6. Dimensionar e analisar a infra-estrutura regional urbana e de acesso para o processo 

sustentável de ocupação turístico-recreativa, tendo em vista a abrangência territorial 

da área objeto de estudo; 
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7. Utilizar indicadores estatísticos e teorométricos33 para identificar a situação atual e 

projetar os cenários futuros do comportamento do mercado; 

8. Caracterizar e dimensionar a oferta regional existente e/ou projetada de alojamento, 

transportes, equipamentos, instalações e serviços; 

9. Identificar e caracterizar o diferencial turístico para a estruturação das políticas de 

marketing e de fixação de segmentos do mercado de consumo; 

10. Caracterizar, classificar e quantificar a demanda atual e futura de bens e serviços 

turísticos; 

11. Identificar desequilíbrios entre oferta e demanda do turismo na região. 

Prognóstico (previsão): 

1. Formular políticas e diretrizes de reorientação e programas de ação para assegurar o 

planejamento estratégico do desenvolvimento sustentável do turismo na região. 

2. Estabelecer metas e projetos específicos para garantir a integração da sustentabilidade 

do desenvolvimento econômico, turístico e social, da área objeto de estudo, 

observados seus componentes inter-setoriais. 

3. Adotar programas específicos que levem ao desenvolvimento sustentável do produto 

turístico regional, com eficiência, qualidade e competitividade. 

4. reavaliações. 

A Figura 3 ilustra as etapas do planejamento turístico para um Município, na forma do 

Diagrama de Ishikawa (diagrama de causa e efeito em esquema de espinha de peixe) e a Figura 4 

apresenta o detalhamento das etapas do diagnóstico e do prognóstico.  

                                                           
33  Teorometria é defina por Rabahy como a “técnica de aplicação dos métodos econométricos à investigação do 
fenômeno turístico”. Por sua vez, a econometria é o “ramo das ciências econômicas encarregado de verificar as 
hipóteses e teorias formuladas pela ciência econômica, utilizando-se dos instrumentos dados pela matemática e pela 
estatística” (BARRETTO, 1999, p. 99). 
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Como resultado final do planejamento turístico, é elaborado um documento, o plano 

(filosofia geral e que abrange o sistema como um todo), contendo a indicação de programas (que 

abrangem cada um dos setores do plano) e de projetos (que abrangem o detalhamento de cada 

ação interventiva proposta dentro dos programas). Ao serem implementados os programas e 

respectivos projetos, ter-se-á a concretização do plano de desenvolvimento turístico da 

localidade. Ruschmann (2001, p. 72), no entanto, lembra que “o processo de planejamento 

não tem seu término estabelecido pela redação e entrega do plano aos órgãos competentes”. 

Para a autora, “o trabalho vai além, uma vez que, como todo planejamento não é estático, 

necessitando de acompanhamento depois da implementação, a fim de se efetuarem possíveis 

correções ou ajustes, em virtude da dinâmica dos acontecimentos” (grifo nosso). 

 

2.5.4 O Planejamento Participativo em Turismo  

 

O desenvolvimento sustentável, na opinião de Jara (1998, p. 158),  precisa de um sistema 

de governo que assegure uma participação social efetiva no processo de tomada de decisões, uma 

vez que todo planejamento local participativo é um diálogo ou encontro entre os atores sociais e 

organizações representativas da sociedade civil e das instituições públicas para definir objetivos e 

influenciar no rumo e no conteúdo dos processos de desenvolvimento. Por outro lado, o autor 

alerta para o fato de que, dentro do pensamento liberal, a participação é reduzida ao envolvimento 

passivo do povo, buscando-se apenas adesão ou apoio às propostas emanadas pelas autoridades e 

limitando o envolvimento a meras consultas para legitimar a ação governamental e, 

freqüentemente, para ganhar renda eleitoral (JARA, 1998, p. 174). Nesse sentido, percebe-se que 

há pouca vontade política governamental quanto ao planejamento participativo porque ele 

implica em redefinir as relações entre o estado e a sociedade civil, o que não deixa de ser um 
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processo complexo e indesejado para quem detém poderes. Uma das implicações do 

planejamento participativo é uma possível descentralização, definida por Buarque (1999, p. 33) 

como “a transferência de autonomia e efetivo poder decisório entre instâncias, independente de se 

dar dentro da mesma instituição – unidades locais de órgãos centrais – ou entre instâncias 

diferentes – das instâncias centrais para as locais”. Em geral, o governo opta pela 

desconcentração que, segundo Buarque: 

Representa apenas a distribuição da responsabilidade executiva de atividades, 
programas e projetos sem transferência da autoridade e da autonomia decisória. 
Dessa forma, a descentralização representa uma transformação mais profunda na 
estrutura de distribuição dos poderes no espaço, contendo, mas não se limitando, 
a desconcentração de tarefas (BUARQUE, 1999, p. 33). 

Martins de Carvalho argumenta que o planejamento local interativo (construído nas 

relações dialéticas entre governo local e sociedade civil organizada), como sistema, precisa 

incorporar os seguintes componentes: 

Atores sociais da sociedade política, civil e da economia; instâncias e canais de 
participação, tanto em nível espacial (comunidades e bairros urbanos) como em 
nível setorial (educação, saúde, agricultura, infra-estrutura e meio ambiente) e 
local-municipal (Conselhos Municipais); produtos concretos (planos, programas, 
políticas setoriais, diretrizes, decretos, estudos, relatórios setoriais e temáticos, 
compromissos e manifestos); e insumos que viabilizem as propostas de mudança 
(recursos financeiros, constituição de uma equipe técnica local, regras 
administrativas e jurídicas indispensáveis à gestão dos processos, da 
modernização institucional) (CARVALHO apud JARA, 1998, p. 178). 

Entendendo-se que o processo de mudança nos paradigmas de desenvolvimento é lento e 

dependente de interesses políticos e pessoais muitas vezes conflitantes, é preciso, porém, deixar 

de lado as utopias de situações ideais e buscar ações efetivas e úteis em torno de objetivos 

comuns da coletividade que garantam a qualidade de vida34 para as populações do presente, 

colaborando para que as do futuro tenham a mesma chance.   

                                                           
34 Para Rodrigues (apud MAGALHÃES, 2002, p. 33), deve-se diferenciar nível de vida e qualidade de vida: “o 
primeiro identifica-se com o “ter” e é a relação do acesso da população ao consumo de determinados bens e serviços. 
O segundo diz respeito ao “ser”, que é um conceito de ordem qualitativa que implica uma série de subjetividades e 
especificidades dificilmente medidas de maneira objetiva. 
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Isto ocorrerá mediante um planejamento estratégico, a partir de dados sociais, econômicos 

e ambientais regularmente atualizados, recursos humanos e mecanismos técnicos disponíveis, 

aliado ao desenvolvimento sustentável com visão de longo prazo, abordagem sistêmica, 

tratamento multi e interdisciplinar, negociação política e principalmente participação social. 

O desenvolvimento da atividade turística em uma comunidade receptora se apóia no tripé 

governo, iniciativa privada e comunidade. Ao governo cabe o estabelecimento de diretrizes que 

direcionem e disciplinem a atividade bem como o trabalho de fomento e promoção institucional 

do turismo. De acordo com Beni: 

A política de turismo é o conjunto de fatores condicionantes e de diretrizes 
básicas que expressam os caminhos para atingir os objetivos globais para o 
turismo do país; determinam as prioridades da ação executiva, supletiva ou 
assistencial do Estado; e facilitam o planejamento das empresas do setor quanto 
aos empreendimentos e atividades mais suscetíveis de receberem apoio estatal. 
Ela deverá nortear-se por três grandes condicionamentos – o cultural, o social e 
o econômico -, por mais simples ou ambiciosos que sejam os programas, 
projetos e atividades a desenvolver; por menores ou maiores que sejam as áreas 
geográficas em que devam ocorrer; e quaisquer que sejam suas motivações 
principais ou os setores econômicos aos quais possam interessar (BENI, 2001, p. 
178). 

 

A iniciativa privada deve zelar pela qualidade dos serviços e produtos que oferece, 

agregando valores de forma ética, desempenhando eficazmente seu papel dentro da cadeia 

produtiva do turismo. 

Já a comunidade deve ser preparada para entender como a atividade turística acontece e 

qual o seu papel no processo, devendo ser envolvida nas tomadas de decisões referentes ao 

turismo local. 

No Governo Fernando Henrique Cardoso, o Instituto Brasileiro de Turismo 

(EMBRATUR) criou o Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT) com base na 

metodologia da Organização Mundial do Turismo (OMT), com o propósito de implementar um 

novo modelo de gestão da atividade turística para os Estados e Municípios, de maneira integrada 
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e de forma participativa. O programa não repassava verbas para os municípios, mas transferia a 

Metodologia ZOPP (do alemão: Ziel Orientierte Projekt Planung - Planejamento de Projetos 

Orientado por Objetivos), utilizada para a realização das oficinas de planejamento participativo, 

delegando aos Conselhos Municipais de Turismo a gestão das atividades relativas a planos, 

programas e projetos recomendados pelas oficinas.  

De acordo com Dencker (1998, p. 229), o ZOPP é uma metodologia de planejamento 

participativo que permite que, “partindo de informações relativamente vagas, por meio de várias 

etapas de trabalho, se possa chegar a um planejamento detalhado, determinando os instrumentos 

de implementação e avaliação do projeto”. Jara (1998, p. 180), assume uma postura crítica à 

Metodologia ZOPP, argumentando que essa metodologia revela uma “orientação racionalista, 

vertical, de cima para baixo” e que “esclarece o cenário, ordena a seqüência dos passos e 

identifica as peças que viabilizam uma determinada atividade, mas não promove mudanças de 

atitudes e comportamentos, ensina mas não facilita a aprendizagem”. Carvalho (apud JARA, 

1998, p. 180)  adverte que somente os métodos de planejamento não garantiriam um processo de 

planejamento participativo porque a participação social no processo de planejamento da 

administração municipal é, antes de tudo, uma prática educativa. 

Pela experiência que a autora tem ao ter participado de cinco oficinas para planejamento 

turístico onde o ZOPP foi utilizado, é possível contestar Jara e Carvalho no que respeita aos 

resultados das metodologias de planejamento participativo no setor de turismo. De fato, a 

iniciativa acaba partindo de um grupo (“de cima para baixo”) que teve alguma motivação. No 

caso da criação dos Conselhos Municipais de Turismo (COMTUR), a Embratur foi a grande 

fomentadora através da “Oficina de Comunidade” do PNMT oferecida aos municípios para 

sensibilização dos grupos representativos da população para o turismo. As oficinas 

proporcionaram a esses grupos o aprendizado de uma nova técnica, envolvendo o  diálogo e o 
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trabalho em equipe. Mesmo que alguns Conselhos Municipais de Turismo não tenham 

conseguido dar continuidade às propostas advindas das oficinas, por quaisquer razões, os 

municípios que participaram do PNMT conheceram uma nova técnica de trabalho que auxilia a 

condução de reuniões com a comunidade. Como exemplo de resultado do PNMT na região do 

Cone Leste Paulista, pode-se citar o Conselho Municipal de Turismo de São José dos Campos, 

criado pela Lei 5.215 de 29 de maio de 1998, em atividade até a presente data, e que vem 

desenvolvendo atividades para estruturar o turismo no município. 

Relativamente à advertência feita por Carvalho, concorda-se que as metodologias não 

efetivam per si um processo de participação popular. Para tal efeito, é realmente necessário que a 

população seja educada para exercer a sua cidadania. 

O PNMT foi desativado pelo atual Ministério do Turismo e, nos sete macroprogramas35 

constantes do Plano Nacional de Turismo 2003-2007 (PNT), lançado em 29 de abril de 2003 pelo 

Presidente da República, não há proposta similar.  

O turismo é um fenômeno social, tem seu processo e não há mágicas para uma localidade 

se tornar destino turístico. Há muitos fatores a serem considerados até que se atinja a posição 

objetivada tais como melhoria das infra-estruturas básica e turística, qualificação de mão-de-obra, 

adequação dos atrativos, elaboração de planos diretores de desenvolvimento turístico sustentável 

entre outras ações. Dentro dessa complexidade, surge a importância do planejamento 

participativo e o alinhamento no tempo e espaço da vontade política não só do governo, mas 

também da iniciativa privada e da comunidade. Somente o trabalho integrado entre estes três 

elementos de sustentação do turismo em uma localidade receptora levará a resultados como o 

turismo sustentável. 

                                                           
35 1)Gestão e Relações Institucionais, 2) Fomento, 3) Infra-estrutura, 4) Estruturação e Diversificação da oferta 
turística, 5) qualidade do Produto Turístico, 6) Promoção e apoio à comercialização e 7) Informações Turísticas. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO EM ESTUDO 

 

Para o entendimento do Município de Campos do Jordão, objeto desse estudo, esta seção 

traz informações que subsidiam o conhecimento sobre os diversos aspectos históricos, 

geográficos, sociais, demográficos, econômicos e turísticos, considerados relevantes como apoio 

às análises realizadas na continuidade da pesquisa. Os dados foram obtidos por meio da pesquisa 

exploratória em fontes secundárias como livros, dissertações e documentos do acervo pessoal do 

Prof. Dr. José Oswaldo Soares de Oliveira. 

As informações registradas nesta seção são reveladoras de um Município rico em recursos 

naturais, que foi ocupado inadequadamente em termos de um ecossistema frágil por uma 

sociedade movida pela lógica do capitalismo extrativista e predatório. 

No desenvolvimento desta seção são utilizadas fontes, cujos autores apresentam sugestões 

para mitigação dos impactos ambientais e sociais já causados e prevenção de novos. Resta, no 

entanto, que a sociedade jordanense decida-se pela busca de soluções que contribuam para a 

conservação ambiental e melhoria das condições de vida para seus moradores. 

Como ilustração cartográfica, foram anexados três mapas sendo o primeiro produzido pela 

Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, na escala 1:50.000, que indica áreas 

degradadas, de vegetação nativa e de agrosilvicultura no Município (ANEXO A). O segundo e o 

terceiro mapas foram produzidos pelo escritório do urbanista Jorge Wilheim para o Plano Diretor 

Estratégico de Campos do Jordão, em 2003, sobre o Circuito Turístico (ANEXO D) e sobre o 

Uso do Solo Atual (ANEXO F), ambos na escala 1:25.000.  

Para outras bases cartográficas como hidrográfica, geotécnica, de declividades e de 

cobertura vegetal, recomenda-se o trabalho de Dissertação de Mestrado de Maria Eugênica Bruck 
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de Moraes, Análise da legislação ambiental e das características físicas na ocupação urbana da 

Estância de Campos do Jordão (SP),  Escola de Engenharia da Universidade de São Paulo em São 

Carlos (1999). 

 

3.1 Localização 

 

Campos do Jordão está localizada à leste da Capital de São Paulo, na Serra da 

Mantiqueira, no médio Vale do Paraíba, estando incluída na Região de Governo de Taubaté, 

conforme indicado na Figura 5. O Quadro 1 resume as informações básicas de localização e 

acesso rodoviário. 

 

 

 

Figura 5: Localização de Campos do Jordão na Serra da Mantiqueira 
Fonte: Moreira et al (2004) 
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Coordenadas Geográficas Distâncias Limites 
São Paulo 167 km 
Rio de Janeiro 303 km 

 
Norte 

Itajubá, Pirangussu 
e Wenceslau Braz 

Belo Horizonte 477 km Leste Guaratinguetá 
Taubaté 36 km Sul Pindamonhangaba 
São José dos Campos 82 km Oeste São Bento do Sapucaí 

 
Latitude 22º 44' 22" S 
Longitude 45º 35' 29" W 

Pouso Alegre 87 km   
Acesso Rodoviário 
BR - 116 Rodovia Presidente Dutra SP - 123 Floriano Rodrigues Pinheiro 
SP - 070 Rodovia Ayrton Senna SP - 075 Rodovia Carvalho Pinto 
SP - 123 Floriano Rodrigues Pinheiro SP - 050 Monteiro Lobato 

Quadro 1: Localização, distâncias, limites e acesso rodoviário a Campos do Jordão 
Fonte: Moreira et al (2004) 

 

 

3.2 Síntese da História de Campos do Jordão 

 

Campos do Jordão está situada na Serra da Mantiqueira, “antigamente se dizia 

Amantiquira, de Amanty (chuva) e iquira (dormida), ou seja, a dormida da chuva ou pouso da 

chuva, segundo Theodoro Sampaio” (PAULO FILHO, 1986, p. 8).  

Paulo Filho (1986, p. 8,9) relata que Campos do Jordão “foi em épocas longevas, roteiro 

de expedições sertanistas” e que, em 1597, foi atravessada pela expedição formada por 700 

portugueses e 2.000 índios comandada por Martin Correa de Sá, do Rio de Janeiro em direção ao 

sul de Minas Gerais “com o fim de auxiliar os índios guaianases contra os tamoios”, palavra que, 

segundo Martins (2000), denominava a união dos índios das tribos Tupinambás, Tremembés, 

Aimorés, Goitacás e de outras nações menores contra o escravagismo indígena imposto pelos 

portugueses.  

O sertanista Gaspar Vaz da Cunha, “em 1703, para uns ou em 1720, para outros, 

procedentes do Vale do Paraíba, abriu picada, em busca do ouro das Gerais, no rumo das minas 

de Itagiba.” [...] Em seu rastro, seguiu “Manoel Antonio Francisco Pimentel que se estabeleceu, 
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com uma fazenda de criar, nos Campos de Capivari e Rocinha, no Alto do Sapucaí-Guaçu, e que 

restou abandonada por algum tempo, tendo sido, muitos anos mais tarde, restabelecida por 

Ignácio Caetano Vieira de Carvalho.” (PAULO FILHO, 1986, p.  21,27). Em 1771, este último, 

mineiro, residente na Vila de Taubaté, atraído pela serra, decidiu explorá-la com seus três filhos, 

determinando-se a tomar posse da região, fato que providenciou na sua volta, indo a São Paulo 

para registrar seu domínio sobre a fazenda dos Campos do Alto da Mantiqueira. (PAULO 

FILHO, 1986, p. 30) 

Brandão em sua crônica no Livro Campos do Jordão, a Natureza que Emociona, conta: 

Morto Ignácio Caetano Vieira de Carvalho em 1823, seus herdeiros se viram 
assediados, durante dois anos, por um rico proprietário de terras, o brigadeiro 
Manuel Rodrigues Jordão. [...] Conseguiu comprá-la em 1825, pouco depois do 
Natal, no dia 29 de dezembro, e imediatamente mudou seu nome para Fazenda 
Natal. As terras que antes eram chamadas campos de Ignácio Caetano passaram 
a ser conhecidas como os campos do Jordão (BRANDÃO, 1999, p. 88). 

 

O  Município de Campos do Jordão é criado a partir de 1874, quando Mateus da Costa 

Pinto, considerado seu fundador, adquiriu uma gleba da Fazenda Natal, conhecida como os 

“Campos do Jordão” e montou uma pensão para tísicos. Formou-se então um povoado que 

recebeu o nome de Vila de São Mateus do Imbiri. Em 1879, Nicolau de Aredes Tavares, sucessor 

de Silvério Jordão (filho caçula do brigadeiro) construiu o Hotel Salto, primeiro hotel  para 

doentes de Campos do Jordão às margens do ribeirão do Salto, de onde remonta a Vila Capivari 

(ROZETO e LIMA, 1968, p. 67). A história do Município segue conforme Paulo Filho (1986): 

em 1891, o Dr. Domingos Jaguaribe comprou todas a terras de Mateus Pinto e instalou-se na vila 

de São Mateus, que em sua homenagem foi chamada de Vila Jaguaribe. A vila se desenvolveu e, 

por meio da Lei Estadual 1.471 em 29 de outubro de 1915, criou-se o distrito com o nome de 

Campos do Jordão, em terras do Município de São Bento do Sapucaí. No ano de 1917, Jaguaribe 

constituiu a Companhia Brasileira de Colonização, responsável pelo desenvolvimento de vasta 
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área desde o Vale do Imbiri ao Alto da Boa Vista. Na  década de 1920, Campos do Jordão 

firmava-se como centro de tratamento de doenças pulmonares, procurado por enfermos de todas 

as partes do País. A linha férrea é eletrificada pela companhia inglesa The Electric English 

Company em 1924. Neste mesmo ano, dá-se a inauguração do Escritório Sede da Administração 

da Ferrovia, no centro de Pindamonhangaba, pelo presidente do Estado, Washington Luiz 

Pereira. Na década de 1930, a procura do clima por personalidades do mundo social e 

empresarial, principalmente de São Paulo, que foram construir suas casas de veraneio, começou a 

mudar a fisionomia do Município. Era o início da transição de Campos do Jordão cidade-saúde 

para cidade-Turismo. Em 19 de junho de 1934, o distrito conseguiu a sua autonomia político-

administrativa com a criação do Município, cujo nome homenageou o brigadeiro Jordão. José 

Artur da Motta Bicudo assumiu a Prefeitura de Campos do Jordão em 1938, colocado no cargo 

por Ademar de Barros, interventor durante o período do Estado Novo. Ademar deu início à 

construção de dois marcos: o Palácio Boa Vista e o Grande Hotel. O Parque Estadual de Campos 

do Jordão foi criado pelo Decreto nº 11.908 em 1941. O cultivo de maçãs em escala industrial foi 

desenvolvido em 1942 por Paulo Bockman e significou o início de um ciclo que tornaria a cidade 

famosa. No entanto, a vocação turística sobrepôs a agricultura e os serviços terapêuticos e o 

Município começou a ser projetado como turístico a partir das construções do Grande Hotel, em 

1944, pelo Governo do Estado e do Hotel Vila Inglesa, em 1947, pela empresa Companhia de 

Terrenos Campos do Jordão. Os atrativos turísticos foram impulsionados pelo Estado que deu 

início à obra do Palácio Boa Vista em 1938, concluindo-o em 1964 e transformando-o em 

"Monumento Público" e Centro Cultural, em 1970, no governo de Abreu Sodré sem, no entanto, 

perder sua função original de residência de inverno do Governador do Estado de São Paulo. Em 

1971, foi instalado o Teleférico do Morro do Elefante e o controle da Ferrovia Estrada de Ferro 

Campos do Jordão passou da Secretaria de Transporte para a Secretaria de Turismo.  
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Em 18 de agosto de 1972, ocorreu a tragédia no Bairro da Vila Albertina com o 

deslizamento de cerca de 70.000 metros cúbicos de lama, que avançou por 500 metros, 

soterrando 60 casas e matando 17 pessoas. Esse escorregamento de lama turfosa foi, dentre os 

eventos geológicos ocorridos na cidade, aquele que mais causou vítimas fatais de acordo com o 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT, 2000, p. 3). 

Em janeiro 1991, Campos do Jordão foi novamente palco de catástrofes pelos 

escorregamentos ocorridos nos bairros operários do Britador, Vila Santo Antonio e Vila Paulista 

Popular, quando houve 149 desabamentos de barracos (IPT, 2000, p. 3). 

Em 2000, também no mês de janeiro, com os eventos chuvosos que atingiram diversos 

municípios do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e no sul de Minas, o Município de Campos 

do Jordão foi atingido por novos escorregamentos, classificados pelo IPT (2000, p. 4) como “um 

dos mais impressionantes acidentes já ocorridos em áreas urbanas no Brasil”. Houve centenas de 

escorregamentos atingindo taludes de rodovias, estradas de terra, encostas da região rural e o 

trecho urbano nos bairros da Vila Albertina, Vila Santo Antônio, Britador, Vila Paulista Popular, 

Vila Nadir e Vila Sodipe: 

De uma maneira geral, o processo de ocupação das encostas nos bairros 
operários tem-se desenvolvido através de cortes e aterros para a formação dos 
patamares onde são construídas as moradias. Os cortes modificam a geometria 
natural das encostas e dão origem a taludes íngremes de alturas variáveis, que 
causam o desconfinamento das porções de encosta situadas a montante. Por 
outro lado, os aterros representam “depósitos” de material terroso lançado nas 
encostas, provenientes das escavações realizadas nos taludes de corte. Esses 
aterros recobrem as camadas mais superficiais de solo e constituem materiais de 
estabilidade precária. Esses tipos de intervenção, associadas diretamente à forma 
de implantação das moradias, são responsáveis pela situação de instabilidade 
generalizada dos terrenos, nas áreas urbanas de risco de escorregamentos. 

 

As chances de novos acidentes nos meses chuvosos continuam, sendo que no verão de 

2006, a Prefeitura de Campos do Jordão fez uma campanha para que os moradores das áreas de 
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risco indicadas pelos estudos do IPT saíssem de suas moradias e buscassem abrigo nas casas de 

amigos e parentes. 

Para outros fatos históricos no período de 1980 a 2006, não foram encontradas 

publicações que os registrassem, mostrando-se, portanto, uma carência a ser suprida pelos 

historiadores do Município. 

Para o Prefeito João Paulo Ismael, em entrevista em janeiro de 2006, um dos principais 

fatos históricos para Campos do Jordão pós 1980 foi a abertura da Rodovia Floriano Rodrigues 

Pinheiro, SP-123. Na sua avaliação, a criação das Áreas de Proteção Ambiental (APAs)36 na 

década de 1980 e a legislação que proibiu novos loteamentos (Leis 1.154/79 e 1.367/83) foram 

grandes passos dados pelo Município.  

 

3.3 Aspectos Geográficos  

 

O Município Campos do Jordão está localizado a uma altitude média de 1.700 m “em um 

planalto inadequado para a implantação de urbanizações extensas” de acordo com o Relatório da 

CETESB (1983). Além de estar instalado em área imprópria para urbanização, os recursos 

naturais de Campos do Jordão foram explorados de modo extrativista nos Séculos XIX e XX. 

Essa exploração, feita de forma intensificada e inadequada agrediu muito o meio ambiente do 

Município. Na década de 1940, já havia vozes que se levantavam e alertavam para o prejuízo que 

esse modo de exploração causaria ao Município no futuro, conforme texto de Mário Sampaio 

Ferraz : 

                                                           
36 “APA é uma unidade de conservação que visa a proteção da vida silvestre e manutenção de bancos genéticos, bem 
como dos demais recursos naturais, por meio da adequação e orientação das atividades humanas na área, 
promovendo a melhoria da qualidade de vida da população” (KURKDJIAN et al apud CARMO, 2003, p. 122) 
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Aqui e acolá, por toda a parte, surgem as coniferas, representadas pelos bosques 
de araucárias. O que contrista profundamente é o bárbaro assalto a essa preciosa 
espécie vegetal, assalto que precisa ser contido sem demora e com enérgicas 
providencias. Cruzar os braços ante essa obra de vândalos, de verdadeiros 
inimigos da pátria, será uma inconsciência. Mas isto não acontecerá. O actual 
governo tomou a peito o relevante assumpto e está decidido, como veremos mais 
adeante, a conter o vandalismo. Os pinheiros constituem parte da valiosa 
climatotherapia dos Campos do Jordão e são elementos essenciaes á sua 
empolgante paisagem. São eles que, com sua fronde virente e altaneira, 
balouçando a folhagem verde-glabra, alegram o ambiente e falam á alma de 
todos. A araucária é o symbolo, a flor daquella paisagem alpina. Ella é, para o 
doente, o que a arvore do café ou da laranja são para o agricultor: este recebe a 
pecúnia, emquanto aquelle recebe dom mais precioso, que é a saúde. Sem os 
pinheiraes, que são a moldura dos Campos, restarão as “lombas” pelladas e 
monótonas... Que os amigos daquella formosa terra reflictam sobre esse desastre 
iminente e contenham, com urgência, essa obra de pétrea e larvada ganancia. 
Urge a decretação de leis drasticas, regulando o córte e obrigando o replante 
systematico; multas pesadas, vigilância implacável, e a organização de um horto 
ou estação experimental, que distribuiria não só mudas de araucárias e coníferas 
diversas, como outras essencias florestaes, para obras de construcção, 
equilibrando-se, assim, o córte, a utilisação e o replante daquellas especies 
preferidas. Tenham todos em mente que Campos do Jordão, com a sua altitude, 
com as suas aguas e os seus pinheiraes, constituem um raro e rico patrimonio; 
rico, em primeiro logar, pelo bem e alegria que espalham aos que soffrem; e, em 
seguida, pelos resultados que poderão trazer á economia do Estado de S. Paulo 
(FERRAZ, 1941, p. 34). 
 

De acordo com Ferraz, ele próprio solicitou à Secretaria da Agricultura que enviasse um 

técnico florestal a Campos do Jordão para estudar medidas para a defesa e preservação da flora e 

fauna. O técnico  percorreu a zona de Umuarama, Abernéssia, Jaguaribe, Emilio Ribas, Homem 

Morto, o Pico do Imbiri e o Pico do Itapeva e apresentou seu relatório, recomendando a criação 

urgente de uma Reserva Florestal com cerca de 600 alqueires. Desse relatório, destaca-se os 

seguintes trechos: 

Toda a zona dos Campos do Jordão representam, para a silvicultura, incalculável 
valor pelas múltiplas vantagens que possúe para formação das florestas 
homogêneas, especialmente da Coníferas. Dos gêneros brasileiros encontramos a 
Araucaria brasiliana e Podocarpus Lambertii. Infelizmente, o pinheiro 
desapparece assustadoramente! Os mananciaes do córrego Brejo Grande e do 
ribeirão das Perdizes estão quase desprovidos dessa bella e útil essência 
florestal. Andamos 3 horas a cavallo, pelos lados do Pico do Carrasco da Onça, 
sem encontrar um pinheiro vivo siquer, mas constatamos muitos  tocos dos 
gigantes derrubados! A zona do perímetro urbano é mais feliz – protegida pela 
medida patriótica da Prefeitura Sanitária, que prohibiu a derrubada dos pinheiros 



 

 

115

e começou o respectivo reflorestamento. [...] Em resumo, a situação dos Campos 
do Jordão é a seguinte: 
1) O homem derruba as mattas sem reflorestar; 
2) O fogo queima as capoeiras; 
3) O gado arranca as mudas e come as sementes (FERRAZ, 1941, p. 38). 

 

Porém, esses alertas foram ignorados e o Município traz desde a primeira metade do 

Século XX, além das questões ambientais naturais (níveis pluviométricos, tipos de solo, 

declividade etc.), problemas causados pelas ações antrópicas especialmente quanto à ocupação e 

uso do solo. A chuva do tipo orográfica ou de relevo ocorre com a diminuição da temperatura em 

locais com elevada altitude. Segundo Silva (2002, p. 2), no Município, a altitude “acaba 

colaborando para a ocorrência de altos índices pluviométricos, bem como para o surgimento de 

processos erosivos e instabilidades em encostas devido à ocupação desordenada, principalmente 

nos bairros mais carentes”.  

Constata-se, portanto, que os problemas sócio-ambientais de Campos do Jordão são 

histórico-estruturais uma vez que na década de 1940 já havia ações contra o meio ambiente, 

cuja ignorância das atividades e das suas conseqüências não pode ser alegada por aqueles que 

privilegiaram os interesses individuais em detrimento do coletivo desde então (grifo nosso). 

Os fatos positivos em direção à preservação do meio ambiente do Município foram a 

criação do Parque Estadual de Campos do Jordão (PECJ) por meio do Decreto-Lei nº 11.908 de 

27/03/1941 (FERRAZ, 1941, p. 66), da Área de Proteção Ambiental (APA) Municipal pelo 

Decreto 1.161 de 03/06/1983 e Lei 1.484 de 09/04/1985, do Parque Estadual Mananciais de 

Campos do Jordão (PEMCJ), instituído por meio do Decreto Estadual 37.539 de 27/09/1993 

(CARMO, 2003, p. 126).  

O PECJ tem uma área de 8.385,89 hectares e altitude média de 1.630 m e o PEMCJ tem 

área de 502,96 hectares, situando-se no Planalto de Campos do Jordão e compreendendo partes 
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das duas principais bacias hidrográficas (Ribeirão do Salto e Ribeirão das Perdizes) que 

abastecem o Município com 60% das águas, em uma altitude que varia de 1.640 a 1.886 m 

(CARMO, 2003, p. 126,127). De acordo com Maia Santos, o Parque Estadual de Campos do 

Jordão: 

Possui uma área total de 8.386 ha e sua vegetação predominante classifica-se 
como floresta Ombrófila Mista, também conhecida como Mata de Araucária ou 
Pinheiral, sendo exclusivo do Planalto Meridional Brasileiro e algumas áreas 
isoladas nas Serras do Mar e da Mantiqueira, possui também áreas de vegetação 
classificadas como Floresta Pluvial Montana (Floresta Ombrófila Densa ou 
Floresta Ombrófila Aberta) e áreas de Campos de Altitude (IBGE, 1993; Brito, 
et al, 1999; MPESP, 2000) (MAIA SANTOS, 2002, p. 62). 

 

A APA de Campos do Jordão tornou-se APA Estadual pelo Decreto 20.956 de 03/06/1983 

e pela Lei 4.105 de 26/6/1984, protegendo os sistemas serranos e incluindo as áreas urbanas e 

rurais do Município. Pela esfera federal, o Município está incluído entre os 7 abrangidos pela 

APA da Serra da Mantiqueira por meio do Decreto Federal 91.304 de 03/06/1985. A Figura 6 

ilustra o entrelaçamento das legislações federal e estadual relativas às APAs na Serra da 

Mantiqueira. 
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Figura 6: Unidades de Conservação, Campos do Jordão e região 
Fonte: CBH-SM – Relatório Técnico CPTI 107/03, 2003 
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3.3.1 Relevo e Declividade 

 

Nos Municípios localizados na Serra da Mantiqueira do lado paulista (Campos do Jordão, 

Santo Antonio do Pinhal, São Bento do Sapucaí e Monteiro Lobato) estudados por Moreira et al 

(2004) predomina a declividade de 40 a 60% com as classificações D, E e F, cujas descrições 

constam do Quadro 2, de acordo com Moreira et al (2004, p. 55): 

Classificação Descrição 

D 
(20 a 40%) 

Compreende áreas muito inclinadas ou colinosas, onde o escoamento superficial 
é rápido na maior parte dos solos. A não ser que os declives sejam muito 
complexos, a maior parte das máquinas agrícolas pode ser usada, mas com 
dificuldades. Solos desta classe são muito facilmente erodíveis, exceto quando 
muito permeáveis e não muito arenosos, como alguns latossolos. Normalmente 
áreas com esta classe de declive somente devem ser utilizadas para cultivos 
perenes, pastagens ou reflorestamento. 

E 
(40 a 60%) 

É representada por áreas fortemente inclinadas, cujo escoamento superficial é 
muito rápido na maior parte dos solos. Somente máquinas agrícolas especiais ou 
muito leves podem ser usadas e com dificuldades. Geralmente essas áreas 
somente devem ser usadas com pastagens ou reflorestamento. 

F 
(60%) 

É constituída por áreas íngremes, de regiões montanhosas, onde praticamente 
nenhum tipo de máquina agrícola pode trafegar. O escoamento superficial é 
sempre muito rápido e os solos extremamente suscetíveis á erosão hídrica. 

Quadro 2: Classificação dos Municípios da Serra da Mantiqueira quanto à declividade 
Fonte: Moreira et al (2004, p. 55) 

 

Em Campos do Jordão, o relevo, de uma maneira geral é demasiado acidentado com 

declives pouco acentuados com menos de 17 graus até declives superiores a 45 graus e topos de 

morro, sendo que as maiores altitudes do local, com no máximo de 1.760 metros, localizam-se na 

porção noroeste, enquanto que as altitudes mais baixas por volta de 1.560 metros ocorrem na 

porção central (MORAES, 1999: 62). O adensamento urbano de Campos do Jordão está nas áreas 

entre 20 e 40% de declividade, Classe D, já fora dos parâmetros para ocupação urbana de acordo 

com a Lei Federal nº 8.766/79 que proíbe ocupações em áreas com declividade acima de 30%, 

salvo se atendidas exigências específicas das autoridades competentes (MOREIRA et al, 2004, p. 

56). 
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No Parecer Técnico nº 7.653 do Instituto de Pesquisas Tecnológicas consta que em 

Campos do Jordão: 

O quadro natural presente na região, associado aos aspectos geológicos, 
geomorfológicos e a pluviosidade, em conjunto com a forma e intensidade das 
intervenções humanas que vêm sendo realizadas nos morros, condicionam 
situações favoráveis à ocorrência de graves acidentes de movimentos de massa 
(IPT, 2000, p. 2). 

 

Assim, Campos do Jordão desenvolveu-se em uma unidade geomorfológica constituída de 

morros arredondados limitados por serras, ocupando vales, vertentes e topos de morros, sendo 

que as formas arredondadas destes morros viabilizaram a expansão do uso urbano, estimulada 

pela sua função turística (Projeto MAVALE, 1992 apud MOREIRA et al 2004, p. 56).  

 

3.3.2 Solos 

 

Encontra-se na área de Campos do Jordão solos do tipo Cambissolo, Latossolo Vermelho 

Amarelo e Podzólico Vermelho Amarelo com profundidades que variam de 100 cm a 260 cm 

(MOREIRA et al, 2004, p. 64).  

De acordo com a ECOPLAN (apud SILVA, 2002, p. 16), Campos do Jordão está 

assentada sobre “terrenos metamórficos da Serra da Mantiqueira, nos quais a rocha dominante é o 

migmatito, cuja composição mineralógica é semelhante aos granitos, porém caracterizado pela 

alternância de bandas claras e escuras, com propriedades diferentes”. Em complementação sobre 

os solos do Município: 

As escuras apresentam os grãos dos minerais alongados segundo a direção 
longitudinal das próprias faixas e as claras apresentam estrutura maciça, com 
grãos de minerais equidimencionais. A inclinação destas camadas geralmente é 
muito grande, chegando a atingir planos verticais. Devido ao intenso processo de 
intemperismo químico atuante, as rochas se apresentam alteradas ou 
decompostas até a dezenas de metros, podendo atingir profundidades de até 60 
m. Os solos de alteração geralmente são espessos, característica reforçada 
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pelo relevo local, e encontram-se saturados por ocasião das freqüentes e 
intensas chuvas nos meses de verão. Constituem uma cobertura porosa e 
permeável. Nas encostas onde ocorrem essas condições há uma 
predisposição ao processo de rastejo, isto é, a um lento movimento 
descendente do solo de alteração sobre a rocha sã, o que resulta na 
ocorrência de deslizamentos, independentemente das alterações causadas 
por ações antrópicas nas superfícies (SILVA, 2002, p. 16) (grifo nosso). 
 
 

Entretanto, as intervenções sem os devidos cuidados técnicos podem acelerar esse 

processo, sendo que, de acordo com Silva (2002, p. 16), na maioria dos casos, “estas áreas são 

ocupadas desordenadamente por favelas e caracterizam-se pela precariedade ou ausência dos 

serviços de infra-estrutura urbana, irregularidade jurídica da posse dos terrenos e outras 

particularidades menos nobres”. 

 

3.3.3 Cobertura Vegetal 

 

O relevo da Mata Atlântica vai do nível do mar a altitudes superiores a 2.700 metros, nas 

serras da Mantiqueira e Caparão. As disparidades ambientais, somadas às repetidas variações 

climáticas de um passado relativamente recente em termos geológicos, repercutiram sobre a 

vegetação e justificam sua extraordinária diversidade biológica. Somente dois gêneros de 

coníferas nativas existem no Brasil (Araucaria e Podocarpus), ambos representados na Mata 

Atlântica, sendo o mais notável o pinheiro-do-paraná (Aracauria angustifólia). O gênero 

Araucária é um fóssil vivo, representado por cerca de uma dezena de espécies distribuídas 

descontinuamente na Oceania (Austrália, Nova Guiné, Nova Caledônia e ilhas vizinhas) e na 

América do Sul, onde ocorrem apenas duas espécies; A. araucana e A. angustifólia. A A. 

angustifólia só ocorre no Brasil Meridional e na Província de Misiones, Argentina; a espécie 

distribuía-se de maneira contínua no Planalto Meridional Brasileiro (RS), ao norte do Rio Jacuí, 
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(Santa Catarina e Paraná) e, em maciços descontínuos, nas partes elevadas de São Paulo e Rio de 

Janeiro (serras de Paranapiacaba, da Mantiqueira e da Bocaina). Nos pinheirais ocorre associada 

outra espécie de conífera nativa, o pinheirinho ou pinheiro-bravo (Podocarpus lambertii), com 

concentração maior nos Estados do Sul e, ainda bem representado, em São Paulo, Rio de Janeiro 

e Minas Gerais; a espécie aparece completamente ilhada, no Morro do Chapéu, BA (CÂMARA, 

1991, p. 34,35,39,40). 

Nos estudos do projeto MAVALE (INPE, 1992), foi considerada a seguinte vegetação 

primária na área de estudo: a) Contato Floresta Ombrófila Densa/Floresta Ombrófila Mista – a 

ocorrência está diretamente relacionada com o clima de altitude que atua sobre as superfícies 

interiorizadas nas faixas altimétricas superiores a 1.200 m, onde as chuvas são relativamente bem 

distribuídas o ano inteiro, predomina no Planalto de Campos do Jordão e b) Campo Altimontano 

– está restrito a pequenas áreas de altitudes superiores a 1.200 m no alto da Serra da Mantiqueira. 

 

3.3.4 Uso Potencial da Terra 

 

Em Campos do Jordão predominam áreas recomendadas para pastagem plantada, 

silvicultura ou pastagem natural e para preservação da fauna e flora, sendo que: 

No restante da área não urbanizada, as condições de relevo, solo e clima são 
pouco propícias ao desenvolvimento das atividades agropecuárias; apenas 
algumas propriedades rurais mantêm um cultivo tradicional de árvores frutíferas 
como macieiras, pessegueiros e ameixeiras, cultivo introduzido ainda no início 
do Século XX (SILVA, 2004, p. 172). 
. 

Ramalho Filho e Beek (apud MOREIRA et al, 2004, p. 70) classificam os grupos de 

aptidão agrícola com algarismos de 1 a 6, em escalas decrescentes segundo as possibilidades de 

utilização das terras. “As limitações que afetam os diversos tipos de utilização aumentam do 

grupo 1 para o grupo 6, conseqüentemente, as alternativas de uso e a intensidade com que as 
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terras podem ser utilizadas”. O Quadro 3 traz a representação das alternativas de utilização das 

terras de acordo com os grupos de aptidão:  

 

Grupo de Aumento de intensidade de uso 
Aptidão    Lavouras 
Agrícola Preservação  

da flora e  
da fauna 

Silvicultura 
e/ou pastagem 
natural 

Pastagem 
plantada 

Aptidão 
restrita 

Aptidão 
regular 

Aptidão 
boa 

1       
2       
3       
4       
5       

Aumento da 
intensidade da 
limitação  
 
Diminuição das 
alternativas de 
uso 6       

Quadro 3: Alternativas de utilização das terras de acordo com os grupos de aptidão agrícola 
Fonte: Ramalho Filho e Beek (apud MOREIRA et al, 2004, p. 71) 

 

Grupos Descrição 

1, 2, 3 identificação de lavouras como tipo de utilização, melhores classes das 

terras indicadas para lavoura, conforme os níveis de manejo. 

4, 5, 6 identificam tipos de utilização (pastagem plantada, silvicultura e/ou 

pastagem natural e preservação da flora e da fauna respectivamente) 

Legenda para o Quadro 3 
Fonte: Moreira et al (2004, p. 71) 

 

 

O potencial de uso das terras referente à aptidão agrícola em Campos do Jordão, de acordo 

com o Projeto MAVALE (apud MOREIRA et al, 2004, p. 69) é representado no Quadro 4: 
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Uso+Intensivo 
Indicado 

Subgrupo de 
aptidão 

Área 

Km2 %  
Pastagem 
plantada 

 
4P 

Subtotal 
71,06 
71,06 

24,67 
24,67 

Silvicultura e 
Pastagem Natural

5NS 
5N (s) 
5 (ns) 

Subtotal 

43,52 
156,17
17,25 
216,94

15,11 
54,23 
5,99 
75,33 

 
 
 
 

Campos 
do Jordão 

Total  288,00  
Quadro 4: MAVALE (1992) - Aptidão Agrícola das Terras de Campos do Jordão 

Fonte: Moreira et al (2004, p. 69) 
 

4(p) Aptidão restrita para pastagem plantada 
5NS Aptidão boa para pastagem natural e silvicultura, 

com inclusão de áreas com aptidão superior à 
indicada 

5N (s) Aptidão boa para pastagem e restrita para 
silvicultura 

5 (ns) Aptidão restrita para pastagem e silvicultura 
Legenda para o Quadro 4 

Fonte: Moreira et al (2004, p. 70) 
 

Como ilustração cartográfica, remete-se ao mapa produzido pela Secretaria do Meio 

Ambiente do Estado de São Paulo, na escala 1:50.000, que indica as áreas degradadas, de 

vegetação nativa e de agrosilvicultura no Município (ANEXO A).  
 

3.3.5 Hidrografia 

 

O Rio Capivari é o rio mais importante de Campos do Jordão (CPTI, 2003, p. 19), sendo 

que as suas nascentes se localizam no bairro Umuarama (SCHIAVETTI e FORESTI, 1999, p. 

51,52). Ao longo de seu curso, a partir da confluência com o córrego do Homem Morto, o rio 

Capivari passa a denominar-se Rio Sapucaí-Guaçu que, já no Estado de Minas Gerais, une-se ao 

Rio das Mortes, para formar o Rio Grande. É considerada a nascente mais alta do rio da Prata 

(PAULO FILHO apud ALMEIDA, 1999, p. 20). 
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O rio Capivari  forma-se a partir da confluência do córrego Piracuama e do córrego Santa 

Clara, atravessando longitudinalmente a zona urbana do Município (CETESB, 1983).  Em seu 

curso, recebe diversos tributários, entre eles os ribeirões do Imbiri, das Perdizes, do Fojo, do 

Salto e os córregos da Abernéssia, do Mato Grosso e do Homem Morto (CPTI, 2003, p. 19).  

O rio Sapucaí-Guaçu recebe, ainda dentro de Campos do Jordão, como tributários: os 

ribeirões dos Marmelos, do Paiol, da Ferradura, Canhambora, Campo do Meio, do Coxim entre 

outros, seguindo para Minas Gerais  (CPTI, 2003, p. 19). 

De acordo com o CPTI (2003), “na extremidade sudoeste do Município de Campos do 

Jordão, já nas vertentes voltadas para o rio Sapucaí Mirim, há os ribeirões dos Barrados, Paiol 

Velho, dos Meios e do Lajeado, que, por conseqüência, passam também pelos Municípios de 

Santo Antonio do Pinhal e São Bento do Sapucaí”. 

As bacias do rio Sapucaí- Guaçu e do rio Sapucaí-Mirim que nasce em Santo Antonio do 

Pinhal formam as duas principais bacias hidrográficas da Unidade de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos da Serra da  Mantiqueira – UGRHI-137. Ambas correm em sentido ao Estado de Minas 

Gerais, rumo ao rio Grande, por meio da vertente norte da Serra da Mantiqueira. A unidade do rio 

Sapucaí-Guaçu corresponde a 293,5 km2 de área, estando 90% dentro do Município de Campos 

do Jordão e cerca de 10% em São Bento do Sapucaí. A unidade do rio Sapucaí-Mirim tem 392,5 

km2  de área, correspondendo à totalidade do Município de Santo Antonio do Pinhal, 90% de São 

Bento do Sapucaí e 10% de Campos do Jordão (CPTI, 2003, p. 19). 

Por tais características, observa-se que essas duas bacias hidrográficas têm grande 

importância para o fornecimento de água em virtude da marcante inter-relação que têm entre os 

                                                           
37  A Lei Estadual 7.663/91 implantou o Sistema Estadual de Recursos Hídricos – SIGRH, adotando a Bacia 
Hidrográfica como unidade de planejamento e gestão ambiental no Estado de São Paulo. A Lei Estadual nº 9.034/94 
aprovou a divisão do Estado de São Paulo em 22 Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHI, que 
constituem base territorial do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SIGRH para a criação de 
Comitês das Bacias Hidrográficas (MOREIRA et al, 2004, p. 52).  
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cursos d’água e mananciais superficiais da Serra da Mantiqueira e os diversos estados do Brasil e 

também de outros países uma vez que lá se encontram algumas nascentes da bacia do rio da Prata 

(bacia do Paraná) (CPTI, 2003, p. 19). 

 

3.3.6 Clima 

 

Segundo Setzer (1966), nos pontos mais elevados da Serra da Mantiqueira (Campos do 

Jordão e São Bento do Sapucaí) predomina o clima “Cfb,” que pela classificação de Köeppen, 

significa clima subtropical de altitude, mesotérmico e úmido, sem estiagem, com temperaturas do 

mês mais quente inferior a 22º C (SCHIAVETTI ; FORESTI, 1999, p. 51). Os meses mais 

chuvosos são os do verão, cujo índice pluviométrico atinge 850 mm, e os mais secos os do 

inverno, sendo a média anual de 1.700 mm. A temperatura média anual é de 13,6º C, sendo que a 

média do mês mais quente – janeiro – é de 16,9º C e, no inverno, as médias mínimas diárias são 

inferiores a 4º C, descendo a 1,8º C em julho e favorecendo a ocorrência de geadas nessa estação 

(CETESB, 1983). 

O clima frio e regular, temperaturas menos extremadas, insolação mais longa e mais 

intensa, ar mais seco, céu mais calmo e transparente, a paisagem de morros verde, oxigênio puro 

e águas límpidas causaram a comparação com a Suíça (ROZETO ; LIMA, 1968, p. 103) 

especificamente com Davos-Platz (LYONS CLUBE DE CAMPOS DO JORDÃO, 1966, p. 7). 

Ferraz considerou o clima de Campos do Jordão superior ao de Davos-Platz ao confrontar: 
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Em Campos do Jordão temos um clima temperado e muito mais regular, maior 
numero de dias de bom tempo, ventos mais fracos, temperaturas menos 
extremadas e insolação mais longa e mais intensa, sobretudo, o céu mais calmo e 
muito mais transparente, - facto este tão propicio á cura pela luz. Em Davos-
Platz, o clima está classificado entre variável e excessivo, possue temperaturas 
mínimas extremadas, com frios fortíssimos, grande amplitude de oscilações 
barométricas, menor taxa de humidade relativa do ar e mais fraca tensão do 
vapor, porém o céu é muito mais encoberto do que em Campos do Jordão 
(FERRAZ, 1941, p. 135). 

 

Por seus atributos, no final do Século XIX e início do Século XX, o clima de Campos do 

Jordão foi utilizado para curas de doenças respiratórias, atraindo pessoas em busca de tratamento, 

mas também atraindo aquelas que buscavam paisagens diferentes. Atualmente, de acordo com a 

pesquisa realizada com turistas, no dia 30 de julho de 2005, o clima ainda é fator de maior 

atratividade ao Município, evidenciando a necessidade premente na preservação e conservação 

do meio ambiente também por este motivo.  

 

3.4  Aspectos Demográficos 

 

Conforme evidenciam as Tabelas 1 e 2, Campos do Jordão apresentou um expressivo 

crescimento demográfico nos últimos cinqüenta anos com um incremento populacional de 

239,35% no período 1960-2000, caracterizando-se como um pólo demográfico microrregional 

diferenciado dos demais Municípios e exercendo inclusive o papel de atração para as populações 

dos Municípios circunvizinhos (MOREIRA et al, 2004, p. 18). 

 
Tabela 1: População Total - 1950-201038 

 
Município 1950 1960 1970 1980 1981 1990 2000 2010 
 Campos do Jordão 13.040 18.592 18.706 26.107 26.835 34.239 44.252 47.088 

Fonte: Fundação SEADE - População Residente (apud MOREIRA et al, 2004, p. 20) 

                                                           
38 Projeções realizadas pelo SEADE (1988) in MAVALE (1992, p. 56) 
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Tabela 2: Incremento Populacional - 1960-2000 
 

Período 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 1960-2000 
Município Increm. 

Hab. 
% Increm. 

Hab. 
 

% Increm. 
Hab. 

% Increm. 
Hab. 

% Increm. 
Total 

% 

Campos 
do Jordão 

114 3,04 7401 39,56 8.132 31,14 10.013 29,24 31.212 239,35 

Fonte: Fundação SEADE (apud MOREIRA et al, 2004, p. 20) 

 

Em 2005, a taxa de urbanização de Campos do Jordão é de 99,09% e ultrapassa a de São 

Paulo, capital, que é de 92,46%39 e a densidade demográfica é de 152,8 (hab/km2), segundo o 

IBGE (apud MOREIRA et al, 2004, p. 18). 

A população rural de Campos do Jordão representava 57,1% em 1940 e 10,5% em 1980 

(MAZAKAZU, 1985, p. 108). De acordo com a Tabela 3, a população rural era de apenas 443 

habitantes em 2000, fato que merece análise mais detalhada, uma vez que a alta taxa de 

urbanização leva a crer que quase não existem moradores nas áreas rurais do Município. Ocorre, 

no entanto, que esse dado é resultado da promulgação da Lei 1.734 de 23 de novembro de 1989 

que ampliou a zona urbana do Município para fins de viabilização de novos loteamentos e para 

aumentar a arrecadação de IPTU, transformando habitantes nas áreas rurais em cidadãos urbanos, 

como indica Silva: 

Toda a área rural do Município parece estar destinada à urbanização, expandido 
os limites do atual perímetro urbano, uma vez que boa parte já é efetivamente 
ocupada pelas “chácaras” ou “sítios de recreio”, que perfazem loteamentos de 
baixa densidade no entorno da área mais densamente urbanizada, situada nas 
cabeceiras da bacia do rio Sapucaí-Guaçu, concentrando-se no vale do rio 
Capivari, seu principal afluente nesta região (SILVA, 2004, p. 172). 

 
 
 
 
 

                                                           
39 Informação disponível em: <http://www.seade.gov.br/produtos/perfil/ >. Acesso em 25 set. 2005. 
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Tabela 3: População Urbana, Rural e Grau de Urbanização do Município de 
Campos do Jordão 

 
Ano 1970 1980 1990 2000 

Município Pop. 
Urbana 

Taxa 
Urban. 

Pop. 
Rural 

Pop. 
Urbana 

Taxa 
Urban.

Pop. 
Rural 

Pop. 
Urbana 

Taxa 
Urban.

Pop. 
Rural 

Pop. 
Urbana 

Taxa 
Urban.

Pop. 
Rural

Campos 
do 
Jordão 

15.517 82,97 3.189 23.358 89,47 2.749 32.067 93,68 2.162 44.252 99,08 443 

Fonte: MAVALE (1992) e Fundação SEADE - Perfil Municipal-2002 (apud MOREIRA et al, 2004,        
p. 21) 

 

 

3.5  Aspectos Sociais 

 

3.5.1 Indicadores Sociais 

 

O Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) acompanha o paradigma que sustenta 

o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), proposto pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD). Porém, diferencia-se deste porque: 

Buscou identificar fontes alternativas de dados, em especial registros 
administrativos, que possibilitassem a atualização mais freqüente do indicador e 
construiu, por meio de técnicas estatísticas multivariadas, agrupamentos de 
Municípios em situações socioeconômicas semelhantes, evitando o cálculo de 
um valor médio para cada Município” (SEADE, 2003, p. 9).  

 

O IPRS é formado pelas dimensões: Riqueza Municipal, Longevidade e Escolaridade. Do 

cruzamento das dimensões e variáveis consideradas, bem como bem dos escores atingidos, os 

Municípios paulistas foram classificados em cinco grupos: 
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Grupo l Pólos 
Grupo 2 Economicamente Dinâmicos e Baixo Desenvolvimento Social 
Grupo 3 Saudáveis e de Baixo Desenvolvimento Econômico 
Grupo 4 Baixo Desenvolvimento Econômico e em Transição Social e 
Grupo 5 Baixo Desenvolvimento Econômico e Social 

Quadro 5: Síntese do Índice Paulista de Responsabilidade Social - 2003 
Fonte: SEADE. Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS, 2003 

 (apud MOREIRA et al, 2004, p. 43) 
 

Campos do Jordão está classificado como Município do grupo 2 do IPRS, evidenciando 

sua condição de dinamismo econômico devido à sua expressão turística, mas com visíveis 

limitações quanto ao desenvolvimento social de sua população local. De acordo com a Fundação 

Sistema de Análise de Dados do Estado de São Paulo - SEADE (2003, p. 13), os Municípios do 

Grupo 2, formados por diferentes processos, constituíram-se estruturas heterogêneas, convivendo 

níveis elevados de riqueza municipal com uma situação social inadequada. Campos do Jordão, 

conforme indicado na Tabela 4, apresenta indicadores de longevidade e escolaridade em níveis 

intermediários em relação à média do conjunto dos Municípios do Estado, no período de 1997 a 

2000. 

Tabela 4: IPRS Campos do Jordão em comparação à Região Administrativa de São José dos 
Campos e o Estado 

 
 Campos 

do Jordão 
Grupo 2 

Região Admin.
S.J.C. 

Estado 

Dimensões  1997  2000  1997  2000 1997   2000 
Riqueza 61 57 57 57 60 60 
Longevidade 33 47 57 62 60 65 
Escolaridade 49 75 70 89 71 87 

Fonte: SEADE. Perfil Municipal (Ano 2001) e Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS, 2003 
(apud MOREIRA et al, 2004, p. 45) 

 

Na dimensão riqueza, o Município registrou um recuo das atividades econômicas, 

registrando crescimento apenas do rendimento médio do emprego formal – R$ 440,00 em 1997 
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para R$ 467,00 em 2000, sendo que o valor adicionado fiscal per capita caiu de R$ 1.872,00 em 

1997 para R$ 1.095,00 em 2000 (SEADE, 2003, p. 37). 

Na dimensão longevidade, Campos do Jordão se posiciona entre os Municípios com as 

piores colocações nessa escala com indicador de 47 em 2000, ao lado de Cunha (49) e Lorena 

(48). Entretanto, houve um decréscimo da taxa de mortalidade perinatal – períodos anterior e 

posterior ao parto - por 1.000 nascidos – que de 38,5 em 1997, passou para 31,9 em 2000. A taxa 

de mortalidade infantil por 1.000 nascidos vivos também diminuiu, de 28,9 em 1997 caiu para 

23,8 em 2000. Com relação à dimensão longevidade: 

Apesar do Município ter registrado melhoria nas taxas de mortalidade em todas 
as faixas de idade, o fato é que as taxas do Município continuam em níveis 
elevados. O ganho de posições no ranking e na sua pontuação agregada não foi 
suficiente para que seu índice saísse da colocação de inferioridade em relação às 
médias regional e estadual (SEADE, 2003, p. 37). 

 

Quanto à dimensão Escolaridade, Campos do Jordão representava o mais baixo índice (49) 

entre os quatro Municípios da região da Serra da Mantiqueira em 1997: Monteiro Lobato (55), 

Santo Antonio do Pinhal (53) e São Bento do Sapucaí (56), e inferior ao da Região 

Administrativa de São José dos Campos (70) e do Estado (71). Porém, em 2000, apresentou uma 

reversão desse quadro, elevando seu índice para 75, embora ainda permanecendo abaixo dos 

índices da Região Administrativa de São José dos Campos (89) e do Estado (87) (SEADE, 2003, 

p. 17,22,38). Segundo o SEADE (2003, p. 38) “o Município registrou crescimento em todos os 

componentes, mas as taxas de conclusão dos ensinos fundamental e médio continuam em níveis 

inferiores aos estaduais. Apesar de o Município ganhar posições no ranking, o índice permaneceu 

em patamar inferior às médias regional e estadual”. 
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Do trabalho de Silva e Pivott (2005), extraiu-se o seguinte trecho da entrevista concedida 

pelo Sr. Dynéas Aguiar, atual Vice-Prefeito de Campos do Jordão, realizada em 27 de janeiro de 

2005, que revela a atual situação do ensino no Município: 

Depois, o problema da educação também. Aqui o nível, vocês podem até depois 
conversar com a Secretaria de Educação. Eu não tenho exatamente, mas para 
mais de 80% de matrícula naquela época, das crianças em idade escolar, da 1ª a 
8ª série. Agora nós vamos dedicar muito esforço para não ter nenhuma criança 
fora da escola. Vamos fazer escola integral da 1ª a 8ª série para todas as 
crianças. Nessa parte da educação foi visto principalmente o atendimento para a 
zona rural, pois as escolas são muito precárias na zona rural. É famoso no Brasil 
inteirinho, uma classe só, onde a professora toma conta de 1ª a 4ª série, sendo 
que a estrutura também é muito deficiente. Na parte da educação o que se viu 
grande deficiência é no 2º grau. Nós só temos uma escola de 2º grau, oficial, que 
é o TCC, que pertence ao Estado. De 1ª a 8ª série é municipalizada. Já o 2º grau, 
TCC. E tem escolas particulares, mas mesmo assim atende um número muito 
reduzido de alunos. Temos o Objetivo, o Interação e o Dora Ligia, que são 
escolas privadas, mas atendem um número pequeno. O TCC tem hoje 1.200 e 
poucos alunos, divididos pela manhã e tarde, um número muito pequeno. Não 
temos um curso pré-vestibular. Então, essa parte, a educação além da 8ª série, 
cursos profissionalizantes, foi visto como uma necessidade muito importante 
(SILVA e PIVOTT, 2005, p. 40). 

 

Um ano mais tarde, por meio de entrevista concedida à autora em janeiro de 2006, o 

Prefeito João Paulo Ismael salienta que antes de promover cursos profissionalizantes deve tornar 

o ensino obrigatório, com a universalização do ensino gratuito a partir dos 3 meses de idade e 

redução da taxa de analfabetismo de 10%. 

O acesso à educação e a cursos profissionalizantes representa uma oportunidade para os 

jovens do Município para a inserção no mercado de trabalho e não deve ser relegada a segundo 

plano pelo governo municipal principalmente no tange aos cursos de capacitação para o trabalho 

em Turismo. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), estabelecido pela Organização das Nações 

Unidas/Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (ONU/PNUD), é um indicador que 

focaliza o Município como unidade de análise, a partir das dimensões de longevidade, educação e 
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renda. Na determinação do IDH esses indicadores participam com pesos iguais, segundo a 

fórmula: IDH = (1/3) (IL + IE + IR), onde IL é o índice de longevidade, IE é o índice de 

educação e IR é o índice de renda. Todos os indicadores são obtidos a partir do Censo 

Demográfico do IBGE. O IDH se situa entre 0 (zero) e 1 (um), os valores mais altos indicam 

níveis superiores de desenvolvimento humano (MOREIRA et al, 2004, p. 45). 

Como pode ser observado no Quadro 6 que compara os quatro Municípios da Serra da 

Mantiqueira, o pior índice pertence a Santo Antonio do Pinhal e o melhor é de Campos do 

Jordão, porém, todos estão classificados como de médio desenvolvimento humano. 

 

Municípios IDH 
Campos do Jordão 
 0,763 

Monteiro Lobato 
 0,738 

Santo Antonio do Pinhal 
 0,659 

São Bento do Sapucaí 
 0,721 

Classificação, segundo o Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD): 
 
0,0 < IDH < 0,5 (Baixo Desenvolvimento Humano ) 
0,5 < IDH < 0,8 (Médio Desenvolvimento Humano) 
0,8 < IDH < 1,0 (Alto Desenvolvimento Humano) 
 

Quadro 6: Classificação dos Municípios da Serra da Mantiqueira quanto ao IDH 
Fonte: Atlas: Informações Básicas para o Planejamento Ambiental do Estado de São Paulo, 2002 (apud 

MOREIRA et al, 2004, p. 46) 
 

 

3.6 Infra-Estrutura Básica 

 

A Tabela 5 evidencia a deficiência de abastecimento de água em Campos do Jordão. Outro 

dado preocupante é o precário nível de esgotamento sanitário do Município que, além de 

apresentar baixos índices de população atendida pela rede de coleta de esgoto, lançam suas cargas 

diretamente nos corpos d’água da região, classificada Área de Proteção Ambiental (MOREIRA, 

2004 et al, p. 21). Fonseca (1943, p. 14) relata que, em 1943, o serviço de abastecimento de águas 
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deixava a desejar muito, pelo tão pequeno número de prédios servidos de água e que o serviço de 

esgoto estava a cargo de particulares, devendo passar para a administração pública em breve. 

Fonseca (1943, p. 14) qualificou esse serviço de precário na Vila Abernéssia e Jaguaribe e de 

tolerável em Capivari que possuía 6.361 metros de canos de esgotos, sendo que os esgotos eram 

lançados in natura no córrego Capivari. Constata-se assim que a situação atual dos serviços de 

água e esgoto é praticamente a mesma de 50 décadas atrás. 

Em 2000, o Município de Campos do Jordão tinha seus serviços públicos de 

abastecimento de água a partir da captação superficial e a SABESP atendia apenas 86,97% da sua 

população (Tabela 5). 

 
Tabela 5: Saneamento do Município de Campos do Jordão  

 
Município Ano Abastecimento de Água Nível de 

Atendimento 
 (Em %) 

 Esgoto Sanitário - Nível de 
Atendimento 

 (Em %) 

Coleta de Lixo - 
Nível de 

Atendimento 
 (Em %) 

Campos 
do Jordão 

2000 86,97 74,14 98,53 

Fonte: SEADE (apud MOREIRA et al, 2004, p. 21) 

 

O sistema atual capta água dos mananciais superficiais do Salto, Perdizes e Fojo sendo 

que a captação no Ribeirão do Fojo é a mais recente e sua implantação é de cerca de 10 anos, 

desde a desativação da Usina de Geração de Energia da CESP. Os três rios em que atualmente 

são feitas as captações pertencem à Bacia do Rio Sapucaí-Guaçú e são seus afluentes  (SABESP, 

2003, p. 36 – Vol. 1). 

Em Campos do Jordão, além dos problemas relacionados aos incrementos populacionais, 

assinalam-se singularidades topográficas e geomorfológicas típicas da Serra da Mantiqueira que 

fazem com que muitos loteamentos e residências situadas nas regiões periurbanas ou mesmo em 

regiões mais afastadas do centro da cidade – como é o caso típico do Distrito de Descansópolis – 
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não tenham condições de serem atendidas pelo sistema atual de abastecimento de água, regiões 

estas que também estão em processo de expansão demográfica (SABESP, 2003, p. 26, Vol. 1). 

Porém, também há demandas reprimidas quanto ao atendimento com água potável na Sede 

do Município (SABESP, 2003, p. 26, Vol. 1). Tamazato, em seu estudo sobre a Vila Santo 

Antonio, relata a seguinte situação: 

A água é fornecida para a vila pela SABESP que atende 93% das casas. Há 
ainda 4 bicas provavelmente atendendo as casas sem o serviço de água encanada 
e também as  que apresentam este serviço. Esta conclusão advém das conversas 
com os moradores que acreditam que as bicas são como fontes de água “limpa”. 
Segundo estes moradores, ainda, foram feitos testes, na água das bicas, há cerca 
de 2 anos pela CETESB, que verificou tratar-se de água potável. Deve-se 
considerar, entretanto, que há na vila fossas mal estruturadas no alto das 
encostas, fato que pode estar permitindo a lixiviação do esgoto para o lençol 
freático, o que exigiria um controle constante da qualidade da água das bicas 
(TAMAZATO, 1999, p. 21). 

 

O Instituto Pinho Bravo (IPB) é uma Organização Não-Governamental (ONG), criada em 

2000, com o objetivo de defender o meio ambiente e a qualidade de vida em Campos do Jordão. 

De acordo com esse Instituto: “graças à inércia da SABESP, atualmente, das 23 fontes de água, 

14 estão contaminadas por coliformes fecais” (IPB, 2005).  

No Estado de São Paulo 57% dos Municípios realizam algum tipo de tratamento para a 

remoção da carga orgânica pelos esgotos domésticos e 42% não fazem nenhum tipo de 

tratamento (MOREIRA et al, 2004, p. 22). 

A UGRHI-1-Mantiqueira apresenta o menor índice de redução de carga orgânica (30%) 

entre todas as outras UGRHIs do Estado. A situação mais crítica é verificada em Campos do 

Jordão que tem apenas 47% de sua população urbana atendida pela rede de esgoto e não conta 

com nenhum tratamento, despejando grande carga poluidora in natura no rio Capivari (IPB, 

2005). Este aspecto é intensificado pelo aumento da população flutuante (turistas) nas épocas de 

alta temporada. Para ilustrar a precariedade do serviço, cita-se também Tamazato (1999, p. 21) 
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que relata a situação da Vila Santo Antonio: “apesar da existência relativamente boa, em número 

de instalações de esgoto para a vila em geral, notou-se a precariedade deste serviço e destas 

instalações nas ruas e casas que, por vezes, apresentam canos para despejo direto nas casas morro 

abaixo”.  

A CETESB criou uma metodologia de classificação das áreas de disposição final e de 

usinas de compostagem, baseada no Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos (IQR) e no 

Índice de Qualidade de Compostagem (IQC). Os sistemas analisados são enquadrados em 3 

condições: Inadequadas, Controladas e Adequadas, conforme pontuação de 0 a 10. Segundo o 

relatório do SIGRH-2002/2003 (apud MOREIRA et al, 2004, p. 25), a situação dos Municípios 

localizados na UGRHI-1 Mantiqueira é privilegiada quanto aos resíduos sólidos domiciliares em 

relação ao Estado. Os resíduos de Campos do Jordão são encaminhados para um aterro industrial 

e sanitário localizado em Tremembé, com IQR = 10. 

O texto abaixo contém a situação atual do Município sobre questão do saneamento básico, 

sob o ponto de vista do Sr. Dynéas Aguiar, atual Vice-Prefeito de Campos do Jordão: 

Para vocês terem uma idéia, aqui tem a coleta de esgoto, que eu acho que atende 
a 60% da população, mas não tem 01 metro de tratamento. Não existe estação de 
tratamento de esgoto. A SABESP recolhe o esgoto das casas e joga direto no rio. 
Eu pago 80% do consumo da água de casa eu pago de esgoto, mas a minha casa 
está lá em cima, 200 m está o rio e a tubulação joga direto no rio. É um 
problema seríssimo, pois estamos poluindo o rio que vai descer a serra, que vai 
poluir lá para baixo e tal. 
Outra questão: você quer fazer uma educação ambiental da população, para que 
evite que jogue lixo no rio, para que evite que jogue as coisas etc. Na medida 
que você está reunido com a população para discutir essas questões aí ela 
pergunta: e a SABESP? Chega um momento em que você vai punir um cidadão 
porque ele jogou um saco no rio, quando ele diz que a SABESP joga todo o 
esgoto? Essa questão de resolver, e não está sendo resolvido; o contrato da 
SABESP vence no ano que vem e possivelmente não irá ser renovado, em 
função disso, pois vem aqui para usufruir, pois recebe e não aplica, não investe. 
É complicado. Essa questão do saneamento básico também é uma prioridade. 
Além de que uma parte do esgoto, principalmente dessas áreas que são áreas 
ocupadas, e que a lei proíbe e aqui o Fórum tem o Promotor do Meio Ambiente 
e nisso ele é rígido. Ele não permite a ligação de água e não permite a ligação de 
luz. Agora, imagine como vive uma família numa área em que não tenha água e 
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luz ligadas. Naturalmente não tem esgoto, o esgoto é a céu aberto. No ano 
passado nós tivemos aqui um surto de Hepatite A, que é uma coisa muito grave 
de contaminação. Essa questão de saneamento básico foi bastante discutida, foi 
vista também como uma questão prioritária, porque se liga diretamente a questão 
da saúde da população. Está vinculada a questão da melhoria das condições de 
vida, não só de habitação, mas fundamentalmente também do meio ambiente, 
que é muito gostoso o ar de Campos do Jordão, mas não adianta nada se você 
tem a terra poluída (SILVA E PIVOTT, 2005, p. 39).  

 

O saneamento em Campos do Jordão é um problema que precisa ser equacionado sob 

pena do surgimento de epidemias que prejudicarão a população local assim como o fluxo de 

turistas. Uma boa iniciativa foi a Lei 2.029 de 30/11/1993 que estabeleceu a obrigatoriedade de 

implantação de estação de tratamento de esgoto para empreendimentos que recebam mais de 50 

pessoas, porém isso fica ligado à atuação da fiscalização que nem sempre é eficaz. A proposta da 

SABESP de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de grande porte foi substituída pela de 

4 mini ETEs próximas a microbacias, cuja capacidade de tratar o esgoto da cidade deverá ser de 

75%, de acordo com a informação dada pelo Prefeito João Paulo Ismael na entrevista de janeiro 

de 2006. No entanto, o início das obras não tem data marcada, em virtude do término do contrato 

da Prefeitura com a empresa que pode eventualmente não ser renovado em 2007. 

 

3.7 Aspectos Habitacionais  

 

De acordo com o IBGE, o número de domicílios particulares permanentes, vigentes em 

2001 no Município de Campos do Jordão, era de 11.442 domicílios. Por se tratar de um 

Município turístico, Campos do Jordão possui, além dos meios de hospedagem, cerca de 5.000 

residências secundárias (FRANÇA, 2005). 

Tulik (1995, p. 33) define residências secundárias como alojamentos turísticos 

particulares, utilizados temporariamente nos momentos de lazer, por pessoas que têm domicílio 
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permanente num outro lugar. Segundo a autora (apud ALMEIDA, 1999, p. 52), em Campos do 

Jordão, há o predomínio de residências secundárias urbanas, classificadas como um fenômeno de 

“índice forte” na cidade, uma vez que 26,49% dos domicílios se enquadravam naquela categoria 

em 1991. 

Na época da temporada de inverno, no entanto, os domicílios particulares permanentes 

assim como as residências secundárias ganham valor de troca, tornando-se mercadorias quando a 

família proprietária não ocupa o imóvel para alugá-lo a turistas no mês de julho, segundo 

informações obtidas junto a moradores. 

Quanto ao padrão das construções, o Relatório CETESB, após o trabalho de levantamento, 

estabeleceu 5 padrões básicos para a habitação de Campos do Jordão, de acordo com a tipologia e 

a qualidade construtiva, a saber: 

1. precário: habitações construídas principalmente em madeira e 
reaproveitamento de material usado, com técnicas simples e populares. As 
habitações deste padrão atendem ao habitante de mais baixa renda do Município 
e estão presentes, sobretudo nas áreas de invasão; 
2. Baixo: habitações em madeira ou alvenaria, construídas com técnicas simples, 
possuindo, porém, melhor acabamento e estado de conservação que as primeiras. 
Embora ocorram também em áreas de invasão, são predominantes nos 
loteamentos populares; 
3. Médio Baixo: habitações construídas principalmente em alvenaria, com 
técnica simples, porém possuindo bom acabamento e estado de conservação. São 
freqüentes em Abernéssia e Jaguaribe; 
4. Médio Alto: habitações construídas com material de primeira qualidade, em 
bom estado de conservação, localizadas principalmente em Abernéssia e 
Jaguaribe. Neste padrão também estão incluídos alguns loteamentos turísticos; 
5. Alto: habitações de primeira qualidade, apresentando elevado padrão de 
acabamento e bom estado de conservação, localizadas principalmente em 
Capivari e em loteamentos turísticos de alta classe (CETESB, 1983, p. 19). 

 

Este relatório ainda apresenta que “a maior área da cidade está ocupada pelo padrão médio 

alto e alto, localizados principalmente em Jaguaribe e Capivari, e que os padrões precário, baixo 

e médio baixo concentram-se em quase sua totalidade na região dos sanatórios, Abernéssia e 
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Jaguaribe”. Essa concentração é histórica, conforme pôde-se constatar no trabalho de Oliveira 

(1991): 

A saída para obter a moradia e para fixar no solo passou a ser as áreas populares 
próximas aos sanatórios, regiões desvalorizadas devido ao suposto perigo de 
contágio. As condições de moradias são reveladas pelo primeiro diagnóstico 
quantitativo e qualitativo, realizado no Município sobre as habitações populares. 
O diagnóstico do CPEU apontou, em 1958, a existência de 56,4% de habitações 
precárias, rústicas, sem sanitários internos e com menos de 30 m2 (OLIVEIRA, 
1991, p. 161). 

  

Quanto ao estilo da arquitetura dos imóveis, Silva (2004, p. 137) observa que os agentes 

privados e o poder público fazem investimentos na cenarização européia da cidade e, por tal 

motivo, o estilo com elementos alpinos, germânicos, helvéticos etc. é encontrado nas casas e 

pequenos edifícios. Por outro lado, a autora também observa que nos bairros da população local: 

Os mesmos elementos em variações menos sofisticadas, chegando a ser quase 
imperceptíveis nos lugares mais pobres, apresentando um curioso “degradé” 
decorativo, uma vez que se trata apenas de reproduzir imagens de conforto e 
sofisticação que se vão esvaecendo conforme o poder aquisitivo de cada grupo 
social (SILVA, 2004, p. 137). 

Também com relação à classificação de domicílios em Campos do Jordão, no quadro 

referente a Informações do Censo Demográfico - 2000, o SEADE (2003, p. 38) apresenta a taxa 

de 20,1% para domicílios inadequados que são classificados pelo órgão como domicílio: 

a) em setor censitário subnormal; 

b) tipo cômodo; 

c) sem banheiro; 

d) com até três cômodos. Estas são características de moradias situadas em favelas. 

De acordo com Oliveira (1991, p. 69,111), em 1970, 47% da população de Campos do 

Jordão habitavam favelas, sendo que essa taxa chegou a 56% em 1988. Por outro lado, segundo 

Silva (2002, p. 3), o Relatório CPTI – 078/99, elaborado em agosto de 1999, indica que cerca de 

1/3 da população urbana de Campos do Jordão (33%) vivem em condições precárias de 
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habitação, saúde e higiene, em núcleos habitacionais situados em encostas de alta declividade, em 

condições críticas de estabilidade, agravadas pelas mutilações realizadas para sua ocupação. 

Embora a favelização tenha diminuído em termos de taxa percentual, ainda assim trata-se 

de 14.603 habitantes, número esse que pode ser o equivalente à população de um outro pequeno 

Município. Constata-se, assim, que Campos do Jordão tem praticamente duas cidades dentro 

dela: 

O contraste entre Turismo de Elite40 desenvolvido em Campos do Jordão e o 
cotidiano dos moradores desses bairros de baixa renda é um caso exemplar da 
convivência da miséria com a riqueza, observada com freqüência nas grandes 
cidades brasileiras, aqui evidenciado e ressaltado pela composição de uma 
paisagem em que as duas situações encontram-se lado a lado, mas não se 
relacionam (SILVA, 2004, p. 183). 

 

O mesmo ponto de vista é apresentado por Almeida (1999, p. 88) quando analisa os 

resultados da pesquisa que aplicou a moradores dos Bairros Britador e Vila Santo Antonio em seu 

trabalho: “a precariedade da infra-estrutura e a simplicidade das condições de moradia [...] 

permitem caracterizar os bairros pesquisados e seus habitantes como situados à margem do 

Turismo de elite que marca atualmente o destino Campos do Jordão”. 

O Município tem atualmente 23 núcleos habitacionais em áreas irregulares41. De acordo 

com o Sr. Dynéas Aguiar, a primeira questão relevante para a população, abordada no Plano 

Diretor do Município de 2003 foi a questão da regularização da propriedade da terra: 

Uma grande parte dos moradores permanentes aqui estão em locais onde eles 
não têm o título de propriedade da terra. Eu não uso o termo invadido, mas 
ocupação irregular: áreas verdes, que quando a pessoa chega aqui não tem um 
loteamento popular. Se você quiser comprar um terreno para construir sua casa 
não existe isso. No Plano Diretor já está colocado uma série de áreas para poder 
ser transformado em loteamento para a população de baixa renda que queira 

                                                           
40 Diz-se Turismo de Elite para aquele “feito pelas classes sociais economicamente privilegiadas” (BENI, 1998a, p. 
379). 
41 Informação verbal dada por Rodrigo Vergara Ismael, Secretário de Meio Ambiente de Campos do Jordão, durante 
a 3ª Oficina de Planejamento para a elaboração do Plano de Manejo das APAs de Sapucaí-Mirim e Campos do 
Jordão, coordenada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente,  realizada em Santo Antonio do Pinhal nos dias 13 
e 14 de março de 2006. 
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comprar o seu lote, que queira construir sua casa. A legislação toda ela proíbe 
isso aí. Inclusive ela é feita para quando quiser fazer loteamentos você tem que 
fazer condomínios fechados. Isso não é para os segmentos populares. Nós 
inclusive fizemos um projeto, que é o do Céu Azul, que nós inventamos uma 
coisa. Naquele projeto nós construímos, quer dizer, são pequenas áreas do 
loteamento (ele é grande, mas são pequenas áreas de 12 unidades aqui, 10 ali). 
Cada unidade daquela, nós fizemos como sendo uma espécie de cooperativa para 
poder legalizar, porque a legislação é muito complicada nesse sentido. Então, 
nós procuramos colocar no Plano Diretor diretrizes que facilitem, sem romper 
com as leis, porque aqui nós temos três APA’s: municipal, estadual e federal. 
Então aí você vê que a legislação aqui realmente, que é correta, tem que ser de 
preservação do meio ambiente, não pode ser que degrade. Mas a legislação está 
amarrando de tal maneira que não dá solução, não dá saída. A legislação é de tal 
forma rígida e sem planejamento, como se a população fosse estanque e não 
fosse crescer nunca. Resultado, o sujeito chega e não tem onde morar, ele ocupa 
uma área (SILVA e PIVOTT, 2005, p. 38). 

 

O Prefeito João Paulo Ismael, em entrevista em janeiro de 2006, informou que o atual 

plano diretor será atualizado e deverá conter também um zoneamento ecológico e econômico 

como uma forma de regulamentar os cerca de 20.000 lotes à venda, existentes no Município, 

sendo que muitos deles em áreas com declividade acima de 30%, impedidas para ocupação, de 

acordo com a Lei Federal nº 8.766/79. 

 

3.8 Aspectos Econômicos 

 

Em linhas gerais, Campos do Jordão teve três ciclos econômicos bem definidos: o do 

gado, da cura e do Turismo (COSTA, 1969, p. 20). 

Na década de 1940, Campos do Jordão possuía algumas grandes propriedades: Fazenda da 

Guarda (1.200 alqueires), Fazenda do Potreiro das Éguas (mais de 600 alqueires), Fazenda 

Wilson (500 alqueires), Fazenda Embaré (200 alqueires e Sítio de Correntinos (aproximadamente 

200 alqueires). Na pecuária, os tipos predominantes de gado eram o crioulo e o turino que se 

alimentavam de pastagem nativa (FERRAZ,1941, p. 74,78). 
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Os rebanhos mais importantes eram de bovinos, eqüinos, muares e suínos. As raças 

bovinas predominantes eram: jersey, suíço, mestiço de zebu e holandês em menor quantidade, 

além do crioulo e turino. O rebanho era para cria e recria, produzindo leite insuficiente para 

suprir o Município. Os fatores para a baixa produtividade de carne e leite eram: raça mal 

orientada, deficiência alimentar e assistência médica veterinária quase inexistente (ROZETO e 

LIMA, 1968, p. 93). A pecuária que era a principal fonte econômica até a década de 1960 foi 

ultrapassada pelo turismo. 

 Nas duas últimas décadas do Século XIX, a tuberculose, também conhecida como a Peste 

Branca e reconhecida como uma das patologias que mais causavam mortes no espaço citadino já 

era uma ameaça à saúde pública no Estado de São Paulo. A doença não recebeu atenção devida 

por parte dos administradores da Primeira República no sentido de estabelecer estratégias 

preventivas e curativas de aceitação geral pela corporação médica. Sem contar com recursos 

oficiais, a sociedade assumiu as tarefas de criação e de patrocínio das instituições que tinham 

objetivo de prevenir o contágio e amparar os tuberculosos pobres. Na primeira década do Século 

XX, iniciou-se o movimento social de combate à doença no Estado de São Paulo. Os médicos 

envolvidos no processo, Emílio Ribas e Clemente Ferreira, concordavam que o clima era a 

principal base terapêutica para a tuberculose, sendo que o segundo indicava o Município de 

Campos do Jordão para a construção de um sanatório popular. Emílio Ribas, porém, defendia a 

idéia da instalação em lugar próximo à capital porque considerava inviável a construção do 

sanatório em Campos do Jordão e não acreditava que o local fosse fator de influência da cura 

(LESSA, 2001, p. 43). O médico Victor Godinho foi nomeado pelo Governo do Estado para 

estudar os sanatórios europeus que tinham participação da iniciativa privada. Não havendo 

interesse por parte de empresários brasileiros em investir neste serviço, Godinho recomendou que 

o governo se responsabilizasse pela construção de sanatórios e apoiou o ponto de vista de Emílio 
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Ribas. Diante do impasse, foi criado um dispensário42 na capital em 1904 (LESSA, 2001, p. 43). 

No entanto, ainda segundo Lessa (2001, p. 43), um consenso vai se formando em torno dos 

Municípios de Campos do Jordão e São José dos Campos como as melhores opções para a 

instalação de centros terapêuticos ao mesmo tempo em que tirariam os doentes do convívio da 

cidade de São Paulo (LESSA, 2001, p. 44). Em 1918, iniciam-se as obras da construção do 

Sanatório Vicentina Aranha em São José dos Campos, inaugurado parcialmente em 1924 

(LESSA, 2001, p. 39). 

O primeiro sanatório construído em Campos do Jordão foi o Divina Providência, 

inaugurado em 10 de novembro de 1929, por meio do trabalho empreendido pela Madre 

Cherubina Del Signore e pela doação das terras que faziam parte da Fazenda Santa Mathilde, de 

propriedade do Embaixador José Carlos de Macedo Soares e sua esposa Da. Mathilde Melchert 

de Macedo Soares (PAULO FILHO, 1986). Na década de 1940, havia 11 sanatórios no 

Município com leitos pagos e para indigentes (FONSECA, 1943, p. 20). Dessa forma, em ambos 

os Municípios, a prestação de serviços na área de assistência social causa novo impulso 

econômico, sendo, ao mesmo tempo, “problema”, com o surgimento de questões urbanas e 

sociais devido ao aumento do fluxo migratório e “solução”, com a movimentação da economia 

por meio de investimentos em sanatórios, hotéis, pensões etc.  

Em Campos do Jordão, paralelamente à estância climática, surgiu a estância para Turismo 

e repouso (FERRAZ, 1941, p. 110). Em 1911, Emílio Ribas e Victor Godinho projetaram a 

construção da Vila Sanitária dos Campos do Jordão, destinada ao Turismo no Capivari 

(ROZETO ; LIMA, 1968, p. 68). Com a cura da tuberculose e a criação de sanatórios em outros 

Municípios, a procura pelos sanatórios de Campos do Jordão diminuiu e, para não irem à 

                                                           
42 Estabelecimento de beneficência onde se trata gratuitamente dos enfermos pobres, dando-lhes remédios, alimentos, 
roupas etc. 
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falência, estes estabeleceram convênio com o Instituto Nacional da Previdência Social (INPS). 

Assim, a função de cura em Campos do Jordão é substituída pela atividade turística, marcada 

principalmente com a construção do Grande Hotel no início da década de 1940 (ROZETO ; 

LIMA, 1968, p. 104). 

Atualmente fica evidente que Campos do Jordão se tornou o principal pólo turístico da 

região, vindo a influenciar toda a microrregião da Serra da Mantiqueira, sendo que 65% de sua 

população economicamente ativa, na década de 1990, já estavam vinculados ao setor terciário da 

economia, conforme a Tabela 6 abaixo.  

 
Tabela 6: População Economicamente Ativa – PEA, por atividade econômica 

 
Município PEA Primário (%) PEA Secundário (%) PEA Terciário (%)

Campos do Jordão 3,26 29,95 65,30 
Região Administrativa 9,87 40,79 47,17 

Fonte: Mavale – INPE, 1992 (apud MOREIRA et al, 2004) 

 

Em Campos do Jordão a população ocupada nas empresas locais concentra-se nas áreas de 

comércio, alojamento e alimentação, administração pública, de defesa e seguridade social 

(CARMO, 2003, p. 139). As atividades na área imobiliária também abrigam parcela significativa 

da população ocupada no Município. No entanto, a sazonalidade da atividade turística interfere 

no nível de empregos que aumenta na temporada e diminui na baixa estação. 

Os dados do IBGE referentes ao número de estabelecimentos e de trabalhadores em 2003, 

constantes na Tabela 7 abaixo, confirmam a economia de Campos do Jordão centrada no 

comércio e nos serviços. Entretanto, os números devem ser analisados com cuidado, pois, 

referem-se apenas a trabalhadores formais, cadastrados no Ministério do Trabalho, não 

contabilizando os empregos informais. 

 



 

 

144

Tabela 7: Empresas e pessoal ocupado 

Setor 
 

Ramo de Atividade Número de 
unidades 
locais 

Pessoal 
ocupado 

Primário 
 

Agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal, pesca, 
indústria extrativista 

21 11 

 
Secundário 

Indústrias de transformação - número de unidades locais 181 869 

 Construção 89 268 
 Produção e distribuição de eletricidade, gás e água 11 70 
 Comércio, reparação de veículos automotores, objetos pessoais 

e domésticos 
1.369 3.446 

 Alojamento e alimentação 525 2.018 
 Transporte, armazenagem e comunicações 36 233 
 Intermediação financeira 20 104 
Terciário Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às 

empresas  
257 976 

 Educação 20 400 
 Saúde e serviços sociais 36 824 
 Outros serviços coletivos, sociais e pessoais 149 516 
 Administração pública, defesa e seguridade 02 Dado não 

disponível 
 Total 2.716 9.735 

Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas (2003)   
 

Em relação à renda do pessoal ocupado, o setor terciário, incluindo comércio e serviços, 

representou 90% dos rendimentos em 2003, de acordo com a Tabela 8, consolidando Campos do 

Jordão como um Município, cuja economia está voltada para o terceiro setor, também em relação 

à Região de Governo e ao Estado de São Paulo. 

 
Tabela 8: Emprego e Rendimento 

 
Emprego e Rendimento Ano Município Reg. Gov. Estado 

Participação dos empregos ocupados da agropecuária 
no total de empregos ocupados (em %) 

 
2003 0,70 2,42 3,61 

Participação dos empregos ocupados da indústria no 
total de empregos ocupados (em %) 

 
2003 7,24 26,17 23,08 

Participação dos empregos ocupados da construção 
civil no total de empregos ocupados (em %) 2003 2,12 1,78 3,20 

Participação dos empregos ocupados do comércio no 
total de empregos ocupados (em %) 2003 22,24 18,83 17,79 

Participação dos Empregos Ocupados dos Serviços 
no Total de Empregos Ocupados (Em %) 2003 67,70 50,79 52,33 

Fonte: SEADE (2006) 
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Infere-se pela Tabela 9, que são pagos baixos salários, pois apenas 9% das pessoas 

responsáveis pelos domicílios receberam acima de 10 salários mínimos em 2001. 

 

Tabela 9: Rendimentos das pessoas responsáveis pelos domicílios em 2000. 

Pessoas responsáveis pelos domicílios com 
rendimentos 

Campos do 
Jordão 

Região Gov. 
S.J.C. 

Região Gov. 
Taubaté 

Estado 

 2001 2001 2001 2001 
Até 2 Salários Mínimos (em %) 29,64 22,19 28,07 24.44 
Entre mais que 2 até 5 Salários Mínimos (em %) 39,11 30,32 29,62 32,56 
Entre mais que 5 até 10 Salários Mínimos. (em %) 16,45 23,55 22,30 19,77 
Maior que 10 Salários Mínimos (em %) 9,25 15,99 12,84 14,30 
Rendimento médio (Reais-julho 2000) 835,50 1.110,64 949,26 1.076,21 

Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE - Perfil Municipal – 2001 (apud  
MOREIRA et al, 2004) 

 

Para o Sr. Dynéas Aguiar, Vice-Prefeito de Campos do Jordão (SILVA ; PIVOTT, 2005), 

o trabalho permanente no Município é reduzido e os empregos surgem nas malharias (4 ou 5 

atualmente), no comércio, nos hotéis e nos restaurantes apenas na temporada, mas acabam ao seu 

final.  Suas sugestões são captar indústrias de alta tecnologia não poluentes, processar a madeira 

de pinus, criando uma grife do Município e aproveitando a mão-de-obra local e realizar 

treinamentos para qualificação de mão-de-obra especializada pelo Sebrae, Senai e Senac. 

A arrecadação de Impostos (IPTU, ITBI e ISS) de Campos do Jordão consta da Tabela 10. 

A Secretaria da Fazenda de Campos do Jordão não soube informar o valor do IPTU arrecadado 

especificamente com as cerca de 5.700 residências secundárias. 

 

Tabela 10: Arrecadação de Impostos (IPTU, ITBI e ISS) em Reais (R$) 

Receita Tributária 1997 (*) 2002 (*) 2006 (**) 
IPTU, ITBI e ISS 12.697.534,00 16.298.000,00 29.511.000,00 
Fonte: (*)   Secretaria de Estado da Fazenda (2004) 
           (**) Lei  no  2.940/05, de 12 de dezembro de 2005 – estimativa de receita 
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Quanto à arrecadação do IPTU, por meio da entrevista com o Sr. Dynéas Aguiar, apurou-

se que o Plano Diretor do Município foi adaptado à Lei Federal nº 10.257/01 que instituiu o 

Estatuto da Cidade. Porém, o IPTU Progressivo43 não consta da Lei Municipal 2.737/03 que 

dispõe sobre a aprovação do Plano Diretor Estratégico de Campos do Jordão, devendo ser incluso 

quando da regulamentação do uso do solo. Este instrumento poderá ser relevante para estimular a 

função social das propriedades privada e pública, em especial no que tange às questões de 

“moradia e atividades econômicas para a população de baixa renda que não podem, 

simplesmente, ser resolvidos pelo mercado” (Ministério das Cidades, 2005b). 

Igualmente não foi possível levantar dados econômicos sobre a receita específica advinda 

do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza relativo ao turismo. As empresas sazonais 

recolhem o ISSQN nas respectivas cidades sedes de suas empresas, sendo que a solução para a 

Prefeitura obter uma receita com essas empresas foi o Decreto nº 5.185 de 23/03/2005 que criou a 

Comissão Gestora de Eventos Temporários e Empreendimentos – COGETE, cujo detalhamento 

consta do item 5.2. 

Conforme relatado no histórico do Município, o Governo do Estado sempre contribuiu 

para equipar Campos do Jordão como apoio ao desenvolvimento da sua economia tanto no ciclo 

sanatorial quanto no do turismo. Atualmente, o Município conta com os seguintes equipamentos 

estatais: a) Palácio Boa Vista, administrado pela Secretaria da Casa Civil; b) Estrada de Ferro 

Campos do Jordão e Teleférico, administrados pela Secretaria de Turismo; c) Auditório Cláudio 

Santoro, administrado pela Secretaria de Cultura e d) Parque Estadual de Campos do Jordão 

(Horto Florestal), administrado pela Secretaria de Meio Ambiente. Esses equipamentos são 

                                                           
43 O IPTU Progressivo compõe o conjunto de instrumentos que visa atingir diretamente as propriedades urbanas que 
não cumprem a sua função social. A partir do momento em que são considerados subutilizados ou vazios pelo poder 
público, pode ser exigida a edificação ou a utilização compulsórias, que se não atendida gerará um aumento 
progressivo do IPTU – regulamentado e com limites claramente estabelecidos – até resultar, após 5 anos de 
progressividade, na possibilidade de desapropriação (Ministério da Cidade, 2005, p. 128). 
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relevantes para a economia do Município na medida em que geram empregos e são atrativos 

turísticos para uma parcela de consumidores de rendimentos médio-altos para os quais as 

atenções se voltam, entretanto, não contribuem para a arrecadação de impostos do Município por 

serem estatais. 

 

3.9 Campos do Jordão no Cenário Turístico Brasileiro 

 

A primeira iniciativa do governo federal em organizar o setor do Turismo no Brasil foi por 

meio do Decreto-Lei nº 55/1966 que criou o Sistema Nacional de Turismo (composto pela 

Empresa Brasileira de Turismo, CNTur – Conselho Nacional de Turismo - e envolvendo o 

Ministério das Relações Exteriores)44. Segundo Oliveira (1991), a criação da Embratur foi fruto 

de articulações, realizadas na década de 1950, das quais participaram as elites políticas e culturais 

de Campos do Jordão: 

Efetivamente, as elites jordanenses trabalharam, e muito, para concretizar seus 
projetos. O caráter empreendedor ficou palpável com a realização do IV 
Congresso Nacional Hoteleiro (1951). E, sobretudo, a partir do I Congresso 
Nacional de Turismo (1953), posteriormente, repercutindo na criação da própria 
EMBRATUR, Empresa Brasileira de Turismo (OLIVEIRA, 1991, p. 158,159). 

 

 Vinte e cinco anos após a criação do CNTur, no governo Collor de Mello, foram 

promulgados a Lei nº 8.181/91 e o Decreto nº 448/92 que deram as bases jurídicas para a 

“Política Nacional de Turismo – 1996-1999”, elaborada pela EMBRATUR e instituída no 

primeiro mandato do Governo Fernando Henrique Cardoso. Em 1999, a Política Nacional de 

                                                                                                                                                                                            
 
44 A EMBRATUR passou a ser considerada Autarquia Especial e ganhou a condição de Instituto em 28 de março de 
1991, adotando a denominação atual, EMBRATUR - Instituto Brasileiro de Turismo, e ficando vinculada à 
Secretaria de Desenvolvimento Regional da Presidência da República. Em 1992, teve sua sede transferida para 
Brasília e passou a ser vinculada ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo. Em 1999, foi vinculada ao 
Ministério do Esporte e Turismo (http://institucional.turismo.gov.br, 2006).  
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Turismo foi reorientada e alinhada às “Orientações Estratégicas da Presidência da República”, 

elaborando-se os objetivos setoriais do turismo e, em decorrência, os Programas e Ações da 

EMBRATUR para o período 2000 a 2003, de acordo com o Plano Plurianual de Governo 

(PIVOTT, 2003, p. 19). 

O Ministério do Turismo foi criado em janeiro de 2003 pelo governo Luis Inácio Lula da 

Silva em cuja estruturação, a EMBRATUR teve muitas de suas atribuições anteriores transferidas 

para as demais secretarias do novo Ministério, sendo-lhe delegada a promoção do Brasil no 

exterior. Na opinião de Santos Filho (2003), isso a empobreceu e a desqualificou naquilo que 

sempre soube fazer: dar uma normatização para o turismo brasileiro: 

Cria-se o tão esperado Ministério do Turismo, fator de relevância impar para dar 
as bases de uma verdadeira "Política Nacional do Turismo". E ao mesmo tempo 
transforma a Embratur em uma espécie de Convention Bureau Nacional, cuja 
função que lhe resta é captar e promover eventos (SANTOS FILHO, 2003).  

 

O Plano Nacional de Turismo 2003-2007 foi lançado no dia 29 de abril de 2003 e, 

segundo Santos Filho (2003), “valoriza e está calcado em programas que serão estimulados para 

aumentar o fluxo de turistas estrangeiros no país” em detrimento ao “fluxo turístico nacional  que 

deve dar as bases e implementar o desenvolvimento do turismo no Brasil”. Como uma resposta 

tardia a esse questionamento, o Ministério do Turismo, dentro do Macroprograma 4: Estruturação 

e Diversificação da Oferta Turística, subdividido em Programa de Roteiros Integrados e 

Programa de Segmentação lançou, no 2º Salão do Turismo - Roteiros do Brasil, em junho/2006, o 

Mapa da Regionalização do Turismo 2006 e o programa “Vai Brasil” que visa estimular as 

viagens domésticas na baixa estação e baixar preços de pacotes de viagens, hospedagens e 
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passagens aéreas45. Campos do Jordão consta da relação de cidades incluídas no roteiro chamado 

de “Vertente Oceânica Norte”46. 

No jornal Panrotas Produtos Turísticos, datado de 02 a 06 de junho de 2006, um pacote de 

3 dias com 2 noites em Campos do Jordão, com a observação de preços válidos apenas para o 

evento 2º Salão de Turismo 2006,  é oferecido a R$ 384,00, por pessoa em apartamento duplo, 

com meia pensão (total de R$ 768,00 para duas pessoas). O programa Vai Brasil merece ser 

acompanhado e melhor estudado, uma vez que, por exemplo, a diária para um casal no mês de 

junho de 2006, com meia pensão e passeios inclusos, na Pousada Alto da Boa Vista em Campos 

do Jordão, custa R$ 300,00, somando R$ 600,00 para duas pessoas em 2 pernoites. No mês de 

abril de 2006, considerado baixa temporada, o mesmo pacote foi oferecido a 150,00 por casal, 

somando R$ 300,00 para 2 pernoites47. Ou seja, até que ponto os preços do Programa “Vai 

Brasil” são realmente acessíveis e para quem? 

Outra iniciativa da Presidência da República é criação da Lei Geral de Turismo, cujo 

anteprojeto encontra-se em tramitação na sua 7ª Versão–22/02/05 do Anteprojeto. A Lei disporá 

sobre a Política Nacional de Turismo, definindo as atribuições do Governo Federal no 

planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor e regulando as atividades da iniciativa 

privada responsável pela oferta de serviços e produtos turísticos. 

No Estado de São Paulo, em termos de políticas públicas, o que se observa, comparando 

com as de outros Estados, é que o governo paulista tem uma atuação muito pouco agressiva por 

meio de uma estrutura mínima de recursos físicos, financeiros e humanos, se levarmos em conta 

sua condição de Estado mais economicamente desenvolvido do país (PIVOTT, 2003, p. 29). Na 

                                                           
45 Jornal Folha de São Paulo. Caderno Folha Dinheiro. B3. 17/03/2006 
46 Esse título foi criado pela Secretaria Estadual de Turismo do Estado de São Paulo em 2005 e o roteiro inclui as 
cidades do Cone Leste Paulista. 
47 Fonte: Disponível em: http://www.multiview.com.br/altodaboavista/pagina.asp?item=68. Acesso em 22 jun. 2006. 
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sua segunda gestão, o Governador Geraldo Alckmin eliminou a Secretaria Estadual de Esportes e 

Turismo, transferindo a sua estrutura voltada para o turismo para a Secretaria de Ciência, 

Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado de São Paulo. Em 10 de junho de 

2005, o governador recriou a pasta, desta vez como Secretaria Estadual de Turismo, independente 

do Esporte, com o objetivo “de incrementar o turismo no Estado, organizar eventos e estimular a 

criação de empresas relacionadas com o setor e organizar o calendário turístico paulista”.  De 

acordo com o website oficial da Secretaria, para esta pasta, foram transferidos: o Conselho 

Estadual de Turismo, o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias (DADE), o 

Fundo de Melhoria das Estâncias, a Coordenadoria de Turismo, Posto de Informações e 

Recepção de Brasília, a Estrada de Ferro de Campos do Jordão e certamente o Teleférico do 

Morro do Elefante em Campos do Jordão, embora omitido no website da Secretaria. O Estado 

conta com 67 Municípios classificados como estância: 29 turísticas, 13 hidrominerais, 15 

balneárias e 10 climáticas. Campos do Jordão é classificada pelo Governo do Estado de São 

Paulo como Estância Hidromineral, dada à qualidade da água de suas fontes, exploradas 

comercialmente desde o início do Século XX. (SILVA, 2002). 

A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) e o Instituto Brasileiro de Turismo 

(EMBRATUR) realizaram, em 2001, o Estudo do Mercado Interno do Turismo por meio de 

15.145 entrevistas domiciliares em 112 Municípios brasileiros. Identificou-se que, entre os 30 

principais Municípios receptivos do turismo interno brasileiro: 

O Estado de São Paulo responde por cerca de 1/3 (9) destas destinações: São 
Paulo, Santos, Itanhaém, Ubatuba, Guarujá, Peruíbe, Praia Grande, 
Caraguatatuba e Aparecida, seguido, do Rio de Janeiro com 3 referências (Rio 
de Janeiro, Cabo Frio e Angra dos Reis) e, com 2 referências cada, dos estados 
da Bahia (Salvador e Porto Seguro); Minas Gerais (Belo Horizonte e Poços de 
Caldas); Ceará (Fortaleza e Juazeiro do Norte) e Paraná (Curitiba e Matinhos) 
(FIPE/EMBRATUR, 2001).  
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Causa surpresa Campos do Jordão não figurar entre os 9 Municípios paulistas acima 

citados, fato que pode ser explicado pelo plano de amostragem dessa pesquisa que buscou a 

representatividade da população urbana do país, tanto em termos regionais, como por estratos de 

renda. Portanto, se a pesquisa fosse restrita ao Estado de São Paulo, certamente o Município de 

Campos do Jordão surgiria com destaque, considerando que as pesquisas de demanda feitas no 

próprio Município revelam que a predominância é de turistas paulistanos e oriundos da capital e 

da grande São Paulo: 51%, de acordo com Gallo Junior (2000, p. 108), 47%, de acordo com a 

pesquisa desse trabalho (Gráfico 1) e 50%, segundo informações da Secretaria de Turismo de 

Campos do Jordão (FRANÇA, 2005). 

Outra surpresa foi não encontrar nos websites oficiais do governo federal 

(http://institucional.turismo.gov.br referente ao Ministério do Turismo e 

http://www.braziltour.com referente à EMBRATUR) qualquer referência ao destino turístico 

Campos do Jordão, seja dentro de um roteiro ou isoladamente. Por outro lado, infere-se que isto 

pode até ser uma estratégia do marketing do Município em fazer apenas divulgação dirigida ao 

seu público-alvo, o turista Classe A. No entanto, ao utilizar o website de busca 

http://www.google.com, acessado em 15 de  junho de 2006, surgiram aproximadamente 

1.310.000 entradas para “Campos do Jordão Brasil”. O Guia Quatro Rodas-Brasil 2006 apresenta 

o Município inserido nas sessões de “Roteiros de Viagem” para as Serras da Bocaina e da 

Mantiqueira e em “Os imperdíveis”. Em ambas as sessões, são salientados a altitude, o frio, o 

agito, o charme e a gastronomia do Município identificado como refúgio de inverno preferido dos 

paulistanos.  

Yázigi (2001, p. 148) indica que Campos do Jordão pertence a uma certa família de 

localidades  serranas, entre as quais estão Monte Verde (Distrito de Camanducaia, MG), 

Petrópolis e Teresópolis (RJ), Gramado e Canela (RS), Domingos Martins e Venda Nova (ES), 
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“onde os esquemas de organização espacial pretendem o modelo “alpino”, na mesma 

cumplicidade administração-freqüentadores”. O artigo da Revista Veja48 ilustra a forma como os 

Municípios serranos são vendidos enquanto mercadoria turística identificada por Silva (2004, p. 

138) como “pedacinho da Europa no Brasil”: 

São tão poucos os bons destinos de montanha no Brasil que a antecedência ideal 
nas reservas, para garantir os melhores lugares, é de seis meses. E, para quem 
quer aproveitar de verdade o lado bucólico, romântico, sereno desses destinos, 
talvez seja melhor ainda subir a serra no verão mesmo, antes que a multidão que 
agora está lotando as praias resolva ir para lá. Quem já esteve em Campos do 
Jordão num sábado de julho sabe o que é isso. Mal sobra espaço para caminhar 
nas calçadas. Em São Joaquim, em Santa Catarina, a mesma coisa: há anos tem 
mais turistas do que flocos de neve nas ruas no inverno. O Rio Grande do Sul 
não cansa de inventar festivais – do vinho, da cerveja, do kiwi – para atrair em 
outras épocas os turistas que insistem em aportar por lá nas férias de julho. 
Como os fãs de Papai Noel são numerosos, a região também fica movimentada 
em dezembro. A fluminense Teresópolis e a paulista São Francisco Xavier49 
estão entre os poucos lugares charmosos que têm inverno com a ordem natural 
das coisas: carros nas ruas e gente nas calçadas. É compreensível: em um país 
tropical como o Brasil, as oportunidades de se aconchegar em frente a uma 
lareira, beliscando fondue e tomando vinho, são tão raras que, quando chega o 
frio, todo mundo quer tirar o cachecol da gaveta e aproveitar. Com tanta gente 
encapotada junto na alta temporada, os destinos desta página e alguns outros são 
mesmo para quem gosta de calor humano (REVISTA VEJA, 2005).  

 

Conforme Silva (2004, p. 65), as cidades turísticas que adotam a temática européia 

distinguem-se pela origem: as estâncias climáticas e de águas, freqüentadas pela elite no Século 

XIX, as colônias fundadas pelos primeiros imigrantes europeus no Brasil e as de situações mistas 

que copiam as características de estância e de colônias. Campos do Jordão se enquadra no 

primeiro tipo, uma vez que “as características de colônias e vilas rurais, associadas ao modo de 

vida do imigrante europeu, são inexistentes no Município” (SILVA, 2004, p. 139).  O Município 

criou um novo slogan:  “Campos do Jordão, Jardim do Brasil” como uma tentativa de lançar nova 

                                                           
48 Fonte:http://veja.abril.com.br/especiais/melhor_brasil_2005/p_046.html. Acesso em 15 jun. 2006 
 
49 São Francisco Xavier, Distrito de São José dos Campos, SP, localizado na Serra da Mantiqueira ao norte, é 
freqüentemente indicado pela mídia impressa como Município. 
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identidade e desassociar a imagem da cidade à “Suíça Brasileira” porque, na opinião do atual 

Secretário de Turismo, em entrevista, isso prejudica a realização de eventos internacionais, como 

por exemplo, uma feira das nações. Almeida (1999, p. 40) analisou 111 artigos sobre Campos do 

Jordão publicados pelos principais jornais e revistas de circulação estadual e nacional, além de 

folhetos institucionais, no período de 1993 a 1998 e relata que a maioria dos textos analisados 

ressalta a atmosfera européia associada com frio, pinheiros e plátanus, valorizando “a imagem de 

“estação alpina”, por intermédio da descrição das condições naturais, pois os Alpes simbolizam a 

riqueza suíça”. Portanto, mudar essa identidade significa mudar o imaginário de milhares de 

leitores e muito investimento em marketing. Sem dúvida Campos do Jordão está inserida no 

cenário turístico brasileiro como uma estação de inverno, porém mais conhecida e freqüentada 

por paulistas e paulistanos. 

 

3.9.1 Infra-estrutura Turística 

 

Neste tópico, comenta-se a infra-estrutura turística de Campos do Jordão sem, no entanto, 

descer a detalhes de descrições e endereços, uma vez que há muitos guias turísticos impressos e 

eletrônicos sobre o Município e considerando que uma análise mais profunda só seria possível 

por meio da elaboração de um inventário turístico o qual não faz parte dos objetivos desse 

trabalho. 

A oferta original do Município é composta pelos recursos naturais: Ducha de Prata, Morro 

do Elefante, Pico do Imbiri, Mirante e Cachoeira Lenz, Parque Estadual Campos do Jordão/Horto 

Florestal, Fonte Simão e Gruta dos Crioulos; pelos histórico-culturais: Palácio Boa Vista, 

Auditório Cláudio Santoro, Teleférico juntamente com o Parque do Capivari (parque de diversões 

e comércio popular), Museu Felícia Leirner, Museu da Xilogravura, Museu de Arte Sacra da 
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Igreja São Benedito, Mosteiro de São João das Irmãs Beneditinas, Trem Turístico e Bonde 

Urbano e Vila de Capivari, salientando-se o Boulevard Genève; pelas manifestações e usos 

tradicionais e populares: gastronomia oferecida pelos diversos restaurantes e promovida por meio 

de festivais gastronômicos como o do Pinhão, da Truta e do Fondue, das fábricas e lojas de 

chocolate, além do Mercado Municipal e, por último, os acontecimentos programados: o Festival 

de Inverno realizado pela Secretaria Estadual de Cultura e os diversos congressos, convenções, 

feiras, exposições e competições esportivas realizados no Município por diversos promotores de 

eventos ao longo do ano. Para fins ilustrativos dos pontos turísticos e respectivas localizações, 

apresenta-se, no ANEXO B, a versão datada de 1966 do mapa turístico do Município elaborado 

pelo Rotary Club de Campos do Jordão e, no ANEXO C, o mapa turístico publicado na 49ª 

Edição 2005/05 do Guia Castelfranchi Campos do Jordão. São citados em ambos como atrativos: 

Palácio do Governo/Palácio Boa Vista, Gruta dos Crioulos, Morro do Elefante/Belvedere, Parque 

Estadual/Horto Florestal, Pedra do Baú e Pico do Itapeva. Diferem na indicação do Pico do 

Imbiri que não consta do mapa recente e dos atrativos criados após 1966, assim como dos 

empreendimentos turísticos anunciantes do mapa atual. Abernéssia, Jaguaribe e Capivari são 

sinalizados em ambos os mapas. 

Sobre os recursos naturais indicados como atrativos turísticos do Município, vale salientar 

que o Pico do Itapeva e a Pedra do Baú pertencem respectivamente aos Municípios de 

Pindamonhanga e São Bento do Sapucaí, mas são incluídos nos guias de atrativos turísticos de 

Campos do Jordão em virtude da facilidade dos acessos pelo Município.  

Na visita de campo aos atrativos de Campos do Jordão, realizada em maio de 2006, 

constatou-se fatos a respeito de três atrativos de Campos do Jordão tradicionalmente visitados 

pelos turistas populares: a Cachoeira Véu de Noiva, a Ducha de Prata e o Morro do Elefante, que 
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merecem os comentários a seguir porque revelam a falta de conservação dos mesmos. Cita-se 

também, outro atrativo com potencialidade como histórico-cultural: a Usina do Fojo. 

 

Cachoeira Véu de Noiva 

 

A Cachoeira Véu de Noiva era um dos pontos turísticos no passado. Apesar de não ser 

uma queda de grande altura, tinha água abundante, justificando o nome, e era de fácil acesso. 

Atualmente, suas águas estão comprometidas pela poluição dos esgotos e pelo lixo, conforme 

Figura 7. Embora haja em sua área um restaurante (Figura 8), a cachoeira já não consta mais dos 

guias turísticos do Município, sendo um exemplo de atrativo natural destruído pela degradação 

do meio ambiente e descartado pelo turismo predatório e extrativista. 

Figura 7: Cachoeira Véu de Noiva 
Fonte: Pivott (2006) em maio/2006 
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Figura 8: Restaurante na Cachoeira Véu de Noiva 
Fonte: Pivott (2006) em maio/2006 

 

 

Cachoeira Ducha de Prata 

 

A Cachoeira Ducha de Prata (Figura 9), antes chamada de Ducha Chuva de Prata, recebeu, 

na década de 1960, investimentos para visitação, incluindo paisagismo com a plantação de 80 

cerejeiras e canalização de água para formação de duchas (ROZETO ; LIMA, 1968, p. 56). 

Atualmente,  também é imprópria para banho e não recebe manutenção regularmente pela 

Prefeitura. Durante a visita de campo, no mês de maio de 2006, acontecia no local o projeto 

Mutirão Pioneiro, realizado pelas tropas escoteiras do Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira, 

para recuperar as instalações da Ducha de Prata.  
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Figura 9: Ducha de Prata 
Fonte: Grupo 106º, Oyaguara 

 

 

De acordo com os Chefes Escoteiros, a Prefeitura forneceu o material necessário e os 

escoteiros colaboraram com a mão-de-obra em 3 dias de trabalho. A Figura 10 ilustra o péssimo 

estado de conservação do atrativo e a Figura 11 mostra o resultado do trabalho dos escoteiros. 
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Figura 10: Ducha de Prata 
Fonte: Grupo 106º, Oyaguara  

 

 

                                    

Figura 11: Ducha de Prata 
Fonte: Pivott (2006) em maio/2006 
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Morro do Elefante 

 

O Morro do Elefante tem, ou melhor, tinha a forma de um elefante deitado, conforme a 

Figura 12, antes das mutilações que sofreu no processo de ocupação do Capivari. No Governo de 

José Antônio Padovan (1966-1975), foi construído um Belvedere no seu topo. Em 1970, foi 

instalado o Teleférico e um parque de diversões com comércio popular, na sua base. Nas décadas 

seguintes, o Morro do Elefante foi ocupado por empreendimentos imobiliários “nas suas costas”. 

Em 2004, o empresário Marcelo Saraiva Mazza, proprietário de uma área no sopé do Morro do 

Elefante, iniciou obras de terraplanagem para a construção de um posto de gasolina e uma 

pousada. Houve mobilização de Organizações Não-Governamentais, mas a obra continuou 

porque o proprietário possuía a autorização do DEPRN - Departamento Estadual de Proteção dos 

Recursos Naturais Renováveis, vinculado à Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Em carta ao 

Editor do Jornal Campos do Jordão e Cia que publicou, no dia 20/11/2004, a matéria “Morro do 

Elefante morre lentamente”, o proprietário se explica: 

Em primeiro lugar gostaria de esclarecer que não existe nenhuma lei municipal 
de proteção ao Morro do Elefante. [...] A matéria menciona que o DEPRN 
concedeu a licença para o início do empreendimento sem levar em consideração 
os valores turístico e paisagístico do Morro do Elefante. O DEPRN tem 
competência para analisar apenas os aspectos ambientais e não outros que fogem 
ao seu nível de atuação. Entretanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu 
que não há valor turístico ou paisagístico a ser protegido no presente caso 
justamente em virtude da total degradação presente naquela área, razão pela qual 
revogou a liminar. Degradação esta para a qual eu jamais contribui. [...] Não há 
que se falar em retirada da pata, perna ou orelha do animal. O termo "Morro do 
Elefante" surgiu no passado atribuído por algumas pessoas que visitaram a 
cidade e entenderem que, de acordo com o ângulo de visão, o morro tinha a 
forma do dorso de um elefante. Atualmente, após a edificação do teleférico no 
seu topo, erosões, trilhas de pedestres e cavalos, antenas de televisão e outros 
tipos de degradação, a suposta figura do elefante já foi descaracterizada. E tal 
descaracterização não pode ser atribuída a mim que apenas pretendo edificar 
uma pousada e um posto de combustíveis em uma área que já serviu até como 
Heliponto e está reconhecidamente degradada, conforme decidiu o Tribunal de 
Justiça de São Paulo (MAZZA, 2004). 
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De fato, a única Lei que se referiu à preservação dos aspectos paisagísticos, pitorescos dos 

recursos naturais foi a Lei 430/62 que instituiu o Plano Diretor da Estância de Campos do Jordão, 

tendo sido consolidada e alterada pela Lei 934/72 que, no entanto, manteve o subitem 3.2.1 da 

Lei que estabelecia: “Os acidentes geográficos constituídos por morros, grutas e pedras, lagos, 

matas naturais e outros que, pelas suas características, forem consideradas pontos de atração 

turística, não poderão sofrer obras de mutilações consideradas prejudiciais a sua formação 

natural”. Porém, este subitem foi perdido e não resgatado nas leis de zoneamento e de planos 

diretores posteriores. Encontra-se, pois, neste fato, um empresário convicto de que “já que não 

começou, um pouquinho mais não faz diferença”, baseando-se em um discurso sem 

comprometimento com quaisquer valores a não ser os próprios e os do capital tal qual seus 

antecessores de degradação. 

De acordo com Silva (2006), a obra não obteve liberação da Prefeitura, no Governo Lélio 

Gomes, por meio do argumento de que demandaria EIA/RIMA 50 , conforme a legislação 

municipal, mas a Prefeitura não conseguiu impedir a terraplanagem aprovada pelo DEPRN. No 

atual Governo, a Prefeitura conseguiu um embargo do Ibama pelo recuo inferior a 30 metros de 

um curso d’água. Esse litígio continua e evidencia a complexidade de conciliar as legislações das 

esferas federal, estadual e municipal, cujas aplicações interferem na organização do espaço. A 

Figura 13 ilustra o atual aspecto da “pata do elefante”. 

 

                                                           
50  A Resolução CONAMA 001, de 23 de janeiro de 1986, instituiu a obrigatoriedade do Estudo de Impacto 
Ambiental - EIA e do Relatório de Impacto Ambiental - Rima para o licenciamento de atividades modificadoras do 
meio ambiente (http://www.mma.gov.br). 
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Figura 12: Morro do Elefante em 1963 
Fonte: Campos on line (2006)  

 

 

Figura 13: Morro do Elefante em 2006 
Fonte: Pivott (2006) em maio/2006 
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O prédio do Belvedere no Morro do Elefante foi construído na gestão de José Antônio 

Padovan (1966-1975), descrito na época como “obra de complexa implantação devido condições 

adversas do terreno e que é equipamento de grande valorização turística” (PMECJ-1967-1969).  

O prédio já foi ocupado por lojas e atualmente abriga a Prefeitura, enquanto sua nova sede está 

sendo construída. O local também apresentava sinais de má conservação em janeiro de 2006, data 

da foto constante na Figura 14. Em 12 de maio de 2006, a Prefeitura inaugurou a Praça Monteiro 

Lobato em volta do prédio do Belvedere (Figura 15). 

Outra ação recente da Prefeitura de Campos do Jordão foi a reforma do Mercado 

Municipal em Abernéssia completada em junho de 2006, colaborando para a sua revitalização 

que havia sido apontada como prioridade por 76% do total da amostra de 112 entrevistados, 

chegando a 93% entre os entrevistados do segmento, da pesquisa realizada pela Agência de 

Desenvolvimento Sustentável de Campos do Jordão, em junho de 2004, para o Projeto Viva 

Abernéssia.  
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Figura 14: Belvedere do Morro do Elefante em janeiro/2006 
Fonte: Pivott (2006)  

 
 

 

 

Figura 15: Praça Monteiro Lobato no Belvedere do Morro do Elefante 
Fonte: Jornal de Campos (2006) 
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Usina do Fojo 

 

Com relação aos atrativos histórico-culturais, a Usina do Fojo, não consta dos guias 

turísticos, mas tem potencial. Em sua área, além de uma bela cachoeira (Figura 16), existem em 

perfeito estado de conservação os equipamentos da usina construída pela Companhia de 

Electricidade Campos do Jordão por volta de 1930 que, juntamente com a Usina de Abernéssia, 

supriam energia elétrica para o Município (CESP, 1992, p. 17). Pertencente à Companhia 

Energética de São Paulo - CESP, a Usina do Fojo não é aberta à visitação pública e atualmente é 

mantida pela Universidade do Vale do Paraíba – UNIVAP por meio de convênio com a CESP. 

Figura 16: Cachoeira do Fojo 
Fonte: Pivott (2006) 
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Observa-se que os atrativos turísticos populares com acesso gratuito não recebem 

manutenção regularmente pelo poder público e nem há articulação para que os comerciantes que 

exploram o local o façam em parceria, uma vez que eles são beneficiados com a visitação. Em 

relação à Prefeitura, infere-se que o descuido faça parte da estratégia de antimarketing ao turista 

popular, mas quanto aos comerciantes, percebe-se um descomprometimento com o local onde 

estão instalados e com aquilo que lhes gera renda.  

Em uma análise preliminar, a oferta derivada de Campos do Jordão contém equipamentos 

e serviços turísticos suficientes para atender sua demanda. Na baixa temporada, há ociosidade dos 

equipamentos e, na alta temporada, o total de 7.810 leitos (C&VB-CJ e Região, 2006) recebe o 

reforço da oferta de casas de veraneio e de próprios residentes para aluguel, além, dos 

restaurantes, casas de entretenimento e shoppings sazonais que abrem suas portas nos meses de 

junho e julho. 

O Quadro 7 demonstra a oferta em número dos meios de hospedagem em Campos do 

Jordão de 1943 a 2006.  Observa-se que de 1983 a 1997 o crescimento foi de 95%, coincidindo 

com o boom imobiliário ocorrido no Município na década de 1980. A mesma taxa de crescimento 

repete-se no período de 1997 a 2006, tornando a concorrência cada vez mais acirrada. 

 

Ano 1943 1966 1983 1997 2006 
Nº dos  Meios de 
hospedagem 51 

7 15 36 70 136 

Fonte: IBGE 
(1943) 

Rotary Club 
de Campos 
do Jordão, 
(1966) 

Jornal O 
Estado de 
São Paulo 
apud 
OLIVEIRA, 
1991, p. 122) 

Almeida 
(1999:53) 

C&VB-CJ e 
região (2006) 

Quadro 7: Evolução do número de meios de hospedagem em Campos do Jordão 
Fonte: organizado por Pivott (2006)  

 



 

 

166

O turismo de negócios desponta como nova estratégia das lideranças empresariais e 

governamentais de Campos do Jordão para ocupação da capacidade hoteleira e captação de 

futuros turistas de residências secundárias, de acordo com a entrevista do Secretário de Turismo, 

Flavio Ventura em janeiro de 2006: 

O objetivo do meu trabalho aqui é o turismo de negócio. O ano passado, nós 
vendemos 19 congressos de áreas médicas e áreas econômicas. 19 congressos, 
eu não creio que tenha tido cidade com tanto congresso no Brasil, tirando as 
capitais. Turista de negócios é sempre encarado primeiro como receita direta 
quando ele vem e paga e mantém isso aqui fora de média ... nem digo 
temporada. Aqui a gente tem 3 temporadas tipos: a baixa, a média e a alta. A alta 
sendo julho e os feriados do ano, independente do mês, a média é abril, maio e 
junho e o resto é baixa. Então, esses congressos vêm um pouco na baixa e um 
pouco na média. O turismo de terceira idade é um turismo que embora não seja 
prospectivo de casa, porque ninguém vai, terceira idade não vai comprar mais 
casa certo? Mas é um turismo de viagem, de opção, de novidade, nunca foi... 
agora ele se aposentou, agora quer ir para a praia, vai para Ilhabela, lugares onde 
talvez ele não tenha ido enquanto trabalhava, né? Mas o turismo de negócio é 
sempre vetor do turismo de lazer. Ou seja, primeiro vêm os congressistas, as 
convenções, congresso é uma coisa, convenção é outra, depois ele traz a família 
porque ele gostou do local e ele acha que a família deveria ver, e aí começa o 
ciclo. Ele vem e gosta e enquanto não tem dinheiro para comprar casa, ele vai 
ficando em hotel (VENTURA, 2006) 

Como equipamento para eventos, Campos do Jordão conta com o Market Plaza, criado 

como shopping sazonal que entra em funcionamento nas temporadas de inverno com diversas 

lojas e é utilizado como Centro de Eventos. 

Em Campos do Jordão, a falta de um Plano Diretor específico para Turismo, instituído por 

lei e, mais que isso, cumprido pelas gestões municipais independentemente de partidos políticos, 

proporciona um desenvolvimento turístico desordenado e dependente da vontade política e de 

interesses dos atores sociais com poder de influência nas decisões políticas, que se realizam de 

forma pontual, sem um programa com perspectivas de continuidade e direcionando investimentos 

de acordo com os seus próprios planos comerciais e pessoais. Gottdiener (1997, p. 219) salienta 

que as denominadas “coalizões de crescimento, são muitas vezes, composto de um grupo seleto 

                                                                                                                                                                                            
51 Incluindo hotéis, pousadas e pensões. 
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de indivíduos que formam uma rede que perpassa os setores privado e público, de modo a tornar 

indistinguíveis os dois setores” e sendo “uma profunda confluência de interesses do Estado e do 

capital organizados em torno das atividades e ideologia do crescimento do plano local”. 

  Neste cenário, as entidades voltadas para o turismo florescem sem integração de suas 

atividades e desconhecendo ações de responsabilidade social que poderiam desenvolver em prol 

do jordanense menos favorecido, a exemplo do que ocorreu no passado, de acordo com o 

Relatório da Administração: 1967-1969 do Prefeito José Antônio Padovan: 

Durante os anos de 1967, 1968 e 1969 o setor turismo procurou dinamizar as 
promoções turísticas, a divulgação da Estância e o equipamento de logradouros. 
A exigüidade de recursos tem sido compensada com o espírito de colaboração de 
quantos sabem que o turismo é um investimento seguro. O apôio da Secretaria 
de Turismo do Governo do Estado tem sido, por outro lado, inestimável, 
permitindo a realização de algumas obras de infra-estrutura e a divulgação da 
Estância por meios que não teriam sido possíveis aos cofres municipais. Diga-se 
de passagem, os negócios do turismo em Campos do Jordão, durante o triênio 
contaram apenas com os recursos orçamentários específicos, isto é, aqueles 
originários da taxa de turismo, cobrada dos srs. Hóspedes de nossos hotéis na 
alíquota de 5%, cujo produto financeiro era dividido com os serviços 
assistênciais, na proporção de 40%, atendendo à legislação municipal que 
instituira o sistema desde o C. T. de 1948 (PADOVAN, 1969,  p. 18). 

 

Em complementação, Roseto e Lima (1968, p. 105) reiteram a importância dessa taxa de 

turismo obtida pela Diretoria de Turismo com base em 5% do movimento financeiro anual dos 

hotéis para aplicação no incentivo à atividade turística e na formação de pessoal habilitado. Por 

outro lado, essas autoras indicam uma disparidade da receita, em 1967, entre a capacidade total 

anual de leitos (297.720) e as diárias ocupadas (66.387), debitando a provável explicação à 

sonegação. Atualmente, Municípios como Rio de Janeiro, Joinville e o Distrito Federal utilizam-

se do modernamente chamado room tax, pago pelo hóspede por pernoite e recolhido pelos 

respectivos Convention & Visitor Bureaux com a finalidade de incentivar o trabalho do C&VB 

para atrair turistas, estimular a permanência maior do visitante, captar eventos, levantar e 
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divulgar informações locais, assessorar os promotores de eventos junto aos fornecedores locais 

comerciais e de serviços públicos etc. (HOELLER, 1999, p. 81). 

Barros (2000) cita alguns exemplos de ações sociais, no setor de hotelaria, por exemplo, 

em que alguns hotéis participam de processos de melhoria da condição de vida das comunidades 

em que estão envolvidas. É resultado do processo em que a conscientização do turismo 

sustentável, responsável, permeia todos os setores da atividade. O Sheraton, no Rio de Janeiro, 

arrecada R$ 1,20 da cada hóspede por estada, para um programa de assistência às comunidades 

carentes, aos meninos de rua do Rio de Janeiro. O Hotel Intercontinental arrecada dos 

estrangeiros as moedas que sobram quando eles vão embora do país. Já arrecadou mais de R$ 3 

milhões para atendimento às crianças carentes, crianças com deficiência física e para programas 

de vacinação gratuita. São idéias simples que não custam nada para o hotel, mas que representam 

um instrumento para que a sociedade possa se beneficiar da atividade turística. O resultado dessas 

atividades gera um benefício direto para a sociedade e um indireto para a empresa, na medida em 

que contribui para formar ou reforçar a imagem positiva da empresa que empreende tais medidas.  

Ações desse tipo mereceriam um estudo específico de viabilidade de receita que pudesse 

ser investida em projetos de responsabilidade social no turismo jordanense. 

Como ilustração cartográfica, é anexado o mapa produzido pelo escritório do urbanista 

Jorge Wilheim para o Plano Diretor Estratégico de Campos do Jordão, em 2003, sobre o Circuito 

Turístico na escala 1:25.000 (ANEXO D).  Nesse mapa, são indicados os serviços públicos, a 

infra-estrutura de turismo e os pontos de visitação e interesse turístico existentes e também é 

apresentada uma proposta para uma rota de ônibus de turismo conforme o disposto no Inciso III 

do Artigo 32 da Lei 2.737/03. 
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4.  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Milton Santos salienta que “não se pode estudar o todo pelo todo” e, complementando, 

orienta que: 

Antes de tudo, precisamos encontrar as categorias analíticas que representam o 
verdadeiro movimento da totalidade, o que permitirá fragmentá-la para em 
seguida reconstruí-la. [...] A teorização depende de um esforço de generalização 
e de um esforço de individualização. A generalização nos dá a listagem das 
possibilidades; a individualização nos indica como, em cada lugar, algumas 
dessas possibilidades se combinam (SANTOS, 1985, p. 57). 

 

No caso do método geográfico, o autor se refere às categorias que definem o espaço em 

relação à sociedade, quais sejam: estrutura - modo de organização -, processos  - conceitos de 

tempo e mudança -, funções - atividade esperada de uma forma, pessoa, instituição ou coisa - e 

formas - arranjo ordenado de objetos -, sendo que somente o uso simultâneo das quatro categorias 

nos permitirá apreender a totalidade em seu movimento, pois nenhuma dessas categorias existe 

separadamente (SANTOS, 1985, p. 58). 

No caso do método histórico, toma-se por base a concepção de história de Caio Prado Jr. 

(apud COSTA,V. 1999, p. 122): “a história não é uma enumeração de fatos numa seqüência 

cronológica, é uma tentativa de interpretação. O verdadeiro objetivo da história é “penetrar os 

fatos, explicá-los e relacioná-los entre si, fazer-lhes a síntese. Numa palavra, elaborar 

cientificamente o assunto”. 

Fazendo uma relação entre as colocações de Santos e Prado Jr., conclui-se que o trabalho 

de pesquisa exige metodologia científica como a indicada por Santos – fragmentação do todo em 

partes, para posterior reconstituição e, por conseqüência, entendimento completo do objeto de 

estudo e, por outro lado, exige também reflexões sobre os fatos de forma a entendê-los e não 

apenas descrevê-los. A partir dessa premissa, realizaram-se os estudos sobre Campos do Jordão. 
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4.1 Tipo de Pesquisa 

 

O trabalho de investigação desse estudo apoiou-se em um estudo de caso, considerando 

que se pretende abranger um conjunto de atividades de um grupo social (sociedade de Campos de 

Jordão) com a finalidade de se obter dados sobre sua dinâmica e os fenômenos dela decorrentes e 

avaliar se o que acontece em Campos do Jordão é representativo para outras localidades turísticas 

do Brasil.  

A revisão da literatura foi realizada por meio da pesquisa bibliográfica com o objetivo de 

apresentar a conceituação de turismo, sociedade, espaço, produção social do espaço e 

planejamento e seus desdobramentos inerentes para esse trabalho, obtendo-se um melhor 

entendimento sobre esses termos, cujas fundamentações teóricas servem de base para as análises 

nele realizadas. Especificamente para o embasamento teórico sobre a produção social do espaço, 

além das obras de Milton Santos, estudou-se a obra de Mark Gottdiener, A produção social do 

espaço urbano. Sendo Campos do Jordão uma cidade turística, estudou-se, entre outras obras que 

abordam o turismo, as de Ruschmann, em especial o livro Turismo e planejamento sustentável: a 

proteção do meio ambiente (1997) e o livro de Magalhães, Diretrizes para o turismo sustentável 

em municípios (2002).  

Esse estudo incluiu pesquisas exploratórias em bibliotecas, acervos pessoais e de 

colaboradores, arquivos do Professor Orientador, Professor Doutor José Oswaldo Soares de 

Oliveira, da Prefeitura e da Câmara Municipal de Campos do Jordão, além da Internet, para o 

levantamento do estado da arte da apropriação e uso do solo em Campos do Jordão, 

estabelecendo o período entre 1980 e 2006, por contar com pouca produção acadêmica, uma vez 

que se trata de um passado recente. 
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Para o desenvolvimento desse estudo, utilizaram-se pesquisas bibliográficas e 

documentais sobre o Município que pudessem apoiar a análise dos dados identificados como 

pertencentes às categorias que definem o espaço em relação à sociedade, segundo Milton Santos 

(1985, p. 58), porém, desdobradas para o turismo, de acordo com Rodrigues (apud 

MAGALHÃES, 2002, p. 82). Dessa forma estudou-se:  

a) a estrutura (onde é expressa a ação e interação recíproca entre os elementos, ou seja, a 

funcionalidade espacial): estudou-se a organização espacial de Campos do Jordão; 

b) o processo (que objetiva investigar a evolução da estrutura, visando captar o dinamismo 

do espaço que pode apresentar fases de estabilidade, de reformulação parcial ou de completa 

transformação, produzindo-se novos espaços): estudou-se o processo histórico da urbanização no 

Município e a visão das elites políticas e empresariais e dos residentes com relação ao turismo, 

enquanto principal atividade econômica do Município; 

c) a função (decompondo o espaço turístico em oferta, demanda, transporte, serviços, 

infra-estrutura básica, poder de decisão e de informação, sistema de produção e de 

comercialização): estudou-se Campos do Jordão no cenário turístico nacional, as infra-estruturas 

básica e turística, incluindo na última as ofertas original e derivada, a demanda (perfil do turista) 

e as entidades voltadas para o turismo no Município; 

d) a forma (o aspecto visível - a paisagem) estudou-se os aspectos geográficos do 

Município. 

Os resultados desses levantamentos apóiam a discussão desenvolvida na seção 6. 
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4.2 Coleta de Dados,  Universo e Amostragem de Pesquisa 

 

Levando-se em conta a relação que Milton Santos (1985, p. 1) estabelece entre espaço e 

sociedade, procurou-se conhecer como os atores envolvidos no Turismo (turistas, moradores e 

lideranças políticas e empresariais) vêem a atividade no município. Assim, foram realizadas 

pesquisas quantitativas e qualitativas, utilizando-se amostras não probabilísticas, selecionadas 

pelo critério da intencionalidade, objetivando entrevistas com turistas e lideranças políticas e 

empresariais e formadores de opiniões do Município de Campos do Jordão.  

Em relação ao turista, considerou-se relevante conhecer como ele observa a paisagem 

urbana de Campos do Jordão, especificamente se nota a existência de residências precárias e se 

isso prejudicaria o fluxo de turistas de alguma forma. Para tal efeito, foi elaborado um formulário 

(APÊNDICE A) estruturado com 11 perguntas semi-abertas, aplicado no dia 30 de julho de 2005 

por três entrevistadores. O universo de visitantes de Campos do Jordão estimado pela Secretaria 

de Turismo é de 35.000 por dia, no entanto, optou-se pela amostragem classificada por Samara e 

Barros (1997, p. 70) como não-probabilística por conveniência pela qual, segundo os autores, “os 

elementos da amostra são selecionados de acordo com a conveniência do pesquisador. São 

pessoas que estão ao alcance do pesquisador e dispostas a responder a pesquisa”. O número de 

entrevistados foi de 144. 

Para conhecer como os moradores vêem a atividade turística no município, optou-se pela 

pesquisa secundária nos trabalhos acadêmicos abaixo relacionados, cujas variáveis contemplam 

as análises desejadas pela autora: 

a) IEML – Instituto de Estudos Monteiro Lobato, A vida em Campos do Jordão. Resumo 

da pesquisa aplicada nas favelas, 1980. Amostra de 175 chefes de família; 
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b) José Guilherme de Almeida, Campos do Jordão, SP: contrastes entre riqueza e pobreza 

num espaço turístico - realizado nos bairros Britador e Santo Antônio, 1999. Amostra 

de 93 domicílios; 

c) Humberto Gallo Junior,  Análise da Percepção Ambiental de turistas e residentes, como 

subsídio ao planejamento e manejo do Parque Estadual de Campos do Jordão (SP), 

2000. Amostra de 100 pessoas;  

d) Edivaldo Lopes Thomaz et al, Relatório de Campo: Percepção Ambiental,  2002. 

Amostra de 118 pessoas; 

e) Alexandre Gonçalves Silva, - Educação Ambiental como Instrumento na Mitigação de 

Riscos Frente à Ocupação de Encostas no Município de Campos do Jordão – SP, 2002. 

Amostra de 130 domicílios.  

A pesquisa com as lideranças políticas e empresariais e formadores de opiniões em 

Campos do Jordão foram realizadas por intermédio de entrevistas pessoais e gravadas para o 

registro das respostas com a anuência dos mesmos. A amostragem foi definida também pelo 

critério de amostragem não probabilística intencional, baseando-se na relação de entidades 

membros do Conselho do Plano Diretor da Lei 2.737/03, Artigo 15, Parágrafo Terceiro, e nas 

indicações recebidas dos próprios entrevistados. Foram entrevistadas 16 pessoas, cujos nomes 

constam do ANEXO E.  

 

4.3 Instrumentos de Coleta de Dados 

 

O formulário dirigido aos turistas (APÊNDICE A) foi elaborado com o objetivo de 

levantar o perfil do turista de Campos do Jordão e investigar se notam a existência de moradias 

precárias no município para assim avaliar se o quadro de pobreza no município prejudica de 
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alguma forma o fluxo turístico. Para esse último objetivo, elaborou-se a questão 10 de uma 

maneira disfarçada porque não se desejava influenciar a resposta do entrevistado. O formulário 

conteve 11 questões semi-abertas e os resultados estão registrados na subseção 5.2.1. 

Para a entrevista com as lideranças políticas e empresariais e formadores de opinião foi 

elaborado um formulário, contendo um roteiro com 12 questões semi-estruturadas com perguntas 

flexíveis (APÊNDICE B) com o objetivo de levantar dados que pudessem confirmar ou não as 

hipóteses desse trabalho. As entrevistas foram gravadas com a anuência dos entrevistados para 

registro e análises posteriores. 

 

4.4 Delineamento Estatístico 

 

Os resultados da pesquisa com turistas foram tabulados, analisados e apresentados em 

forma de gráficos comentados pela autora na subseção 5.2.1. 

Quanto ao levantamento de dados relativos aos moradores, considerando que foi feito em 

fontes secundárias, inicialmente selecionou-se as variáreis comuns às cinco pesquisas citadas na 

subseção 4.2 e criou-se o Quadro 11 que recebeu análises comparativas. As variáveis não comuns 

às todas as cinco pesquisas, mas que continham dados relevantes para esse trabalho, foram 

trazidas e igualmente comentadas separadamente ou em comparação a de outro autor (Quadros 

12 e 13). 

As entrevistas com as lideranças políticas e empresariais e formadores de opinião de 

Campos do Jordão foram gravadas com a anuência dos mesmos e as respostas foram transcritas 

para facilitar a análise das mesmas. Com as questões que remetiam a respostas do tipo sim ou 

não, concordo ou não concordo, pôde-se analisar com base em porcentagens. As demais respostas 
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foram analisadas, procurando-se uma média geral para os pontos mais citados e coincidentes, 

trazendo, porém à análise, as respostas diferenciadas. 

 

4.5 Procedimentos Éticos 

 

Seguiu-se as normas da Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que 

rege pesquisa envolvendo seres humanos. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 A Produção Social do Espaço no Município de Campos do Jordão, SP 

 

Os dados analisados nesta seção demonstram que a produção social do espaço no 

Município de Campos do Jordão, SP, seguiu os padrões identificados por Gottdiener (1997) em 

seu livro, A produção social do espaço urbano. Para a análise do uso e apropriação do solo 

atrelado ao turismo em Campos do Jordão, baseou-se em Oliveira (1991), A quem interessa a 

urbanização clandestina? Estudos sobre Campos do Jordão, buscando dados que pudessem ser 

comparados às sete assertivas definidas por Gottdiener (1997), com o objetivo de verificar qual a 

lógica seguida pela sociedade em Campos do Jordão na produção do seu espaço e o grau 

participação do turismo nessa produção. 

Segundo Costa et al (1997, p. 36), o Turismo se apropria e explora a natureza e as 

sociedades locais. A partir desse ponto de vista, Mendonça (apud Costa et al, 1997, p. 36), 

acredita que “onde há Turismo, há degradação ambiental” e Krippendorf (2001, p. 128) salienta 

que “uma cidade não será humana a não ser que os seres que vivem nela o sejam”. Portanto e de 

acordo com Mendonça (apud Costa et al, 1997, p. 36), é importante que os planejadores de novos 

pólos e centros turísticos comecem a levar em conta as sociedades locais e elaborar, juntamente 

com elas, o plano de desenvolvimento local para que melhorem a qualidade de vida e diminuam 

as diferenças sociais, pois não há outra forma de se buscar o desenvolvimento sustentável, sem 

envolver as populações locais nos processos. 
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5.1.1 Uso e apropriação do solo do município atrelado ao turismo  

 

A presente pesquisa destacará, por sua vez, uma abordagem, ressaltando a interação entre 

a economia, a sociedade e o espaço em Campos do Jordão, tomando por base a tese de Sposito 

(2000, p. 51) de que “as cidades, como formas espaciais produzidas socialmente, mudam 

efetivamente, recebendo reflexos e dando sustentação a essas transformações estruturais que 

estavam ocorrendo em nível do modo de produção capitalista”. Fazendo-se um paralelo, procura-

se identificar como o turismo se rebate no território do Município, uma vez que o turismo é 

considerado pelo governo como fator econômico sob a perspectiva de que se relaciona com a 

criação de empregos, a geração de receitas, a obtenção de divisas pelo turismo internacional e o 

aumento na arrecadação de impostos (LAGE ; MILONE, 2001, p. 50). 

Em suas obras, Milton Santos evidencia para a geografia moderna a importância da 

inclusão dos estudos da sociedade relacionados aos dos objetos geográficos, argumentando que 

“podem as formas, durante muito tempo, permanecer as mesmas, mas como a sociedade está 

sempre em movimento, a mesma paisagem, a mesma configuração territorial nos oferecem, no 

transcurso histórico, espaços diferentes” (SANTOS, 1988, p. 76). O Município de Campos do 

Jordão, por sua história e atual configuração, apresenta-se como um laboratório relevante para o 

estudo da apropriação e uso do solo e das transformações exercidas por uma sociedade que 

definiu o turismo como sua principal atividade econômica. 

Para Costa (1969, p. 20) o ciclo da cura no Município de Campos do Jordão iniciou no 

final do Século XIX, após a criação do núcleo de São Mateus do Imbiri e a criação de uma 

hospedaria, que mais tarde foi transformada em casa de Saúde para os respirantes pelos Drs. 

Francisco Rogério e Gustavo de Godoy.  A construção da Estrada de Ferro Campos do Jordão 

proporcionou o aumento do afluxo de doentes em busca da cura de doenças dos pulmões, 
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causando o aparecimento de sanatórios específicos para tratamento da tuberculose e de pensões e 

hotéis para abrigar seus parentes e acompanhantes. Segundo carta do primeiro Prefeito Sanitário 

do Município, Dr. Oscar Barcelos, havia 15 estabelecimentos hospitalares na década de 1920, 

sendo que: 

A fama de cidade rica, a proximidade com o Estado de Minas Gerais, o 
equipamento hospitalar existente numa região carente desses recursos, o êxodo 
rural, comum em todo país em desenvolvimento, tangem constantemente, 
grandes contingentes de imigrantes para a nossa cidade, criando favelas, sub-
emprego, desemprego e suas conseqüências funestas (COSTA, 1969, p. 28). 

 

Ainda de acordo com esse documento, os sanatórios estavam localizados na Zona 

Sanatorial, na periferia da cidade e quase todos eram dirigidos por religiosas. Em seu redor havia 

núcleos de população carente que, dentro das possibilidades, eram assistidos pelos dirigentes dos 

sanatórios, causando, segundo Dr. Oscar Barcelos, a acomodação dessa população em não buscar 

o já escasso trabalho e também o fomento à migração de seus parentes para Campos do Jordão 

(COSTA, 1969, p. 28). 

A divulgação da excelência do clima chamou a atenção de turistas, alguns dos quais 

adquiriram terras e construíram casas de veraneio, sendo que, em alguns casos, essas casas 

escondiam as reais necessidades de permanência dos proprietários no Município para tratamento 

da tuberculose (OLIVEIRA, 1991, p. 45). Na década de 1940, foram construídos hotéis de luxo 

como o Grande Hotel, Toriba, Rancho Alegre e Vila Inglesa, marcando o início do ciclo do 

turismo (COSTA, 1969, p. 21). 

A definição da vocação do Município como sanatorial e turística pelas elites internas e 

externas abriu frentes de trabalho que estimularam inicialmente a migração microrregional nas 

décadas de 1940 e 1950 do Século XX (OLIVEIRA, 1991, p. 99) e, na de 1960, “de outros 

estados, incluindo Norte e Nordeste, por meio do fluxo migratório para o Sudeste que, partindo 
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principalmente da grande São Paulo, espalhou-se pelas regiões da Serra do Mar, Vale do Paraíba 

e alcançou a Serra da Mantiqueira”: 

A construção de complexos turísticos na região, aliada à desincumbência da 
legislação trabalhista, incrementou também esquemas de “coleta” de mão-de-
obra barata, na região da Grande São Paulo, propiciando aumento de 
rotatividade da mão-de-obra em Campos do Jordão e o aumento de seu 
contingente ociosos de desempregados, pessoas que passam a viver de “bicos” 
(TAMAZATO et al, 1999, p. 7). 

 

De acordo com o Relatório da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 

(CETESB, 1983), o núcleo urbano de Campos do Jordão se formou num planalto inadequado 

para a implantação de urbanizações extensas, tendo um crescimento mais significativo nas 

décadas de 1960 e 1970 como “conseqüência da sua inclusão na economia de mercado mais 

dinâmica, típica daqueles momentos”. Como resultado desse crescimento, surgiram:  

Problemas que se manifestam seja ao nível da qualidade ambiental, representada 
pela deterioração da qualidade das águas, pelo desmatamento indiscriminado e 
substituição por espécies exóticas, contribuindo para a descaracterização da 
paisagem e ameaça à vida silvestre, por movimentos de terra inadequados que 
resultam em riscos reais para a população (Relatório CETESB 1983). 

 

A calha do Rio Capivari é o principal elemento de compartimentação topográfica do 

Município, desenvolvendo-se no sentido SO-NE. A sua configuração, ladeada por morros que se 

elevam mais abruptamente a partir da sua margem esquerda, e mais suavemente, embora ainda 

em relevo acidentado, em sua margem direita, teve reflexo na definição do sítio urbano que 

ocupou preferencialmente o fundo do vale do Capivari e a vertente de sua margem direita 

(CETESB, 1983). Segundo Costa (1969, p. 18), os núcleos acompanharam o rio Capivari e seus 

afluentes, havendo “uma estratificação natural, geográfica e social, dividindo a cidade em três 
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vilas principais, uma vila para a classe alta, Vila Emílio Ribas52, uma vila para a classe média, 

Vila Abernéssia e uma vila para a classe operária, Vila Jaguaribe”.  

Além das três vilas, havia a zona sanatorial, próxima à entrada da cidade, na região da 

Estrada de Ferro Campos do Jordão (EFCJ) e vários loteamentos, afastados da zona central e 

distribuídos por todo o Município. Entretanto, o medo de contágio pelas doenças pulmonares 

prejudicou o desenvolvimento do turismo e da habitação nas áreas próximas aos sanatórios, 

causando a desvalorização dessas áreas e permitindo a instalação de dois bairros da classe baixa 

em suas imediações, a Vila Albertina e a Vila Maria (CETESB, 1983).  

Masakazu (2005) conta que a fisionomia da cidade começou a mudar na década de 1930 

com a procura do clima por personalidades do mundo social e empresarial, principalmente de São 

Paulo que construíram suas casas de veraneio, dando início à transição de Campos do Jordão de 

“cidade-saúde” para “cidade-turismo”. Os fatores que contribuíram decisivamente nessa 

transformação foram: zoneamento, construção do Palácio do Governo e a construção de hotéis 

exclusivamente para turistas: 

O zoneamento da cidade foi feito em fins da década de 1930. A localização de 
sanatórios fora da zona urbana e a proibição de pensões para doentes na zona 
residencial - medidas preconizadas pelo zoneamento - eram garantias de que os 
doentes ficariam confinados nos hospitais, podendo os turistas usufruírem 
plenamente da cidade sem o receio de contágio. Estes, por sua vez, para se 
hospedarem nos hotéis, apresentavam atestados de saúde. Alguns hotéis, como o 
Grande Hotel e o Toriba, tinham instalações de Raio X. A construção do Palácio 
do Governo e o surgimento de hotéis de classe internacional foram as molas 
propulsoras da transformação da Estância (MASAKAZU, 2005). 

 

Essa segregação espacial, segundo Oliveira, representou uma perspectiva de conciliar as 

necessidades distintas de “atender as elites, voltadas para o veraneio, nos moldes das estâncias e, 

outra, para atender os doentes tuberculosos, oriundos das camadas populares”, concluindo que a 

                                                           
52 Conforme Paulo Filho (2003, p. 19), a Vila Capivari foi chamada no início de Vila Emílio Ribas pelo fato de 
existir na estação terminal da ferrovia uma placa com os dizeres: “Estação Emílio Ribas”. 
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produção social do espaço em Campos do Jordão realizou-se em função do modo de produção da 

prestação de serviços em turismo e tratamento de saúde: 

A cidade de Campos nasce, de modo segregado, inaugurando no início do 
Século XX, um novo desenho, um novo arranjo urbano, para atender ao novo 
quadro histórico. Uma reequação da relação entre a casa grande e a senzala, 
estabelecendo os limites de segurança necessária, bem como da estética 
desejada. Portanto, necessidades de se ordenar o espaço para viabilizar o novo 
estágio produtivo (OLIVEIRA, 1991, p. 23). 

 

Na década de 1960, conforme Rozeto e Lima (1968, p. 67), a urbanização estava 

crescendo, subindo a lombada direita, enquanto a esquerda estava pouco habitada, a não ser por 

casebres, como no bairro do Britador. Esse crescimento urbano nas décadas de 1960 e 1970, de 

acordo com o Relatório CETESB (1983),  “consolidou algumas das características de seus 

padrões de ocupação, basicamente a expansão da mancha urbana e o adensamento dos bairros de 

padrão mais baixo”. Em complementação, Modenesi-Gauttieri e Hiruma (2004, p. 16) 

identificam que esse crescimento urbano descaracterizou o mosaico original da vegetação e criou 

graves problemas de degradação ambiental. Segundo esses últimos autores, o ápice do 

desenvolvimento imobiliário e expansão do Município ocorreu por meio de uma multiplicação de 

loteamentos na década de 1970 e de edificações na de 1980 (MODENESI-GAUTTIERI e 

HIRUMA, 2004, p. 16). A Lei 1.734/89 de 23 de novembro de 1989 ampliou a zona urbana do 

Município para fins de viabilização de novos loteamentos e aumento da arrecadação de IPTU. No 

Parágrafo 1º do seu 4º Artigo, foi estabelecido que todas as áreas pertencentes à zona rural antes 

dessa Lei passavam a ser consideradas ZTRU – Zona Especial de Preservação Ambiental de 

Transição de Rural para Urbana. No Parágrafo 2º desse mesmo Artigo, especificou-se que a 

ZTRU é destinada ao uso predominantemente residencial, composta exclusivamente de uma 

unidade residencial unifamiliar por lote ou gleba, de baixa ocupação, portanto, para fins de 

preservação do meio ambiente, durante a transição, devendo a lei vigorar até a promulgação de 
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outra lei que instituísse um novo plano diretor. No Artigo 5º, por meio dos Parágrafos 1º e 2º, a 

lei previa descontos percentuais no IPTU para terreno com área superior a 5.000 m2, “dotado de 

florestas naturais perfeitamente preservadas, ou seja, reflorestada, ou ainda, em que se 

mantenham pomares e jardins igualmente tratados e conservados” e também para terreno com 

área superior a 20.000 m2, dotado de florestas naturais perfeitamente preservadas. 

Para Modenesi-Gauttieri e Hiruma (2004, p. 16), a legislação municipal que, a partir de 

1991, passou a considerar como urbana praticamente 80% da área do Município, contribuiu para 

aumentar os problemas relacionados ao parcelamento de terrenos, à ocupação de áreas instáveis 

e, de modo geral, à degradação ambiental”. A Tabela 11 indica as áreas da mancha urbana do 

Município, considerando as áreas de maior adensamento de construções que cresceu 6 vezes em 

28 anos (1972 e 2000), excluindo os loteamentos pouco ocupados: 

Tabela 11: Áreas da mancha urbana de Campos do Jordão – 1972-2000 

Ano 1972 1983 2000 
Área da mancha 
urbana 

3,7 km2 6,7 km2 22,6 km2 

Fonte: Modenesi-Gauttieri e Hiruma (2004, p. 16) 

A Vila de Capivari tinha o menor índice de ocupação na década de 1980 e sediava a maior 

parte dos loteamentos e atrativos para turistas. Na Vila Abernéssia, concentrava-se a maior parte 

dos edifícios administrativos, do comércio e serviços e grande parcela da população fixa da 

cidade e a Vila Jaguaribe compreendia tanto a população permanente como loteamentos para 

turistas.  O atendimento à demanda gerada pelo turismo aconteceu por meio do adensamento dos 

núcleos mais antigos da cidade, “na forma de edificações para comércio e serviços, ou 

alojamentos, na forma de hotéis ou edifícios de apartamentos, além da ocupação de áreas já 

loteadas por residências” (CETESB, 1983). Além disso, esse adensamento contribuiu, em alguns 

pontos da cidade, principalmente entre Jaguaribe e Capivari, para a desfiguração da paisagem 
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natural pela obstrução e intervenções que causavam e da paisagem urbana pela “violentação de 

sua escala e pelo preenchimento dos espaços vazios que separam as três vilas originais, 

descaracterizando o processo de sua formação histórica” (CETESB, 1983). Ainda de acordo com 

esse Relatório, a expansão da mancha urbana se fez pelo loteamento de áreas em declividades 

altas, muitas vezes distantes do núcleo urbano, sendo que a oferta de áreas loteadas, superior à 

demanda criou áreas extensas de baixíssimas densidades que tornavam inviáveis os investimentos 

em infra-estrutura urbana pela relação custo-benefício. 

Por outro lado, com a migração intensificada na década de 1970, principalmente após a 

construção da Rodovia SP-123, o Município teve um crescimento urbano impulsionado pelas 

demandas associadas ao segmento da construção civil. Setores de encosta de alta declividade, 

porções de fundo de vale e outras áreas com características geotécnicas desfavoráveis para a 

ocupação urbana passam a ser precariamente ocupadas por habitações de baixa renda (IPT, 

Parecer Técnico nº 7.653/2000). Gutierrez (apud PAVIANI, 1989, p. 10), ao estudar os 

problemas urbanos, indica que o da invasão de terrenos, como o que acontece em Bogotá, resulta 

de um continuado déficit habitacional: “o invadir de terras não é outra coisa do que o resultado de 

demandas por uma habitação e a incapacidade do Sistema em satisfazê-las”. Desta forma, pela 

ausência de áreas disponíveis adequadas para loteamentos populares, a ocupação de áreas que 

não atraíram a atenção de empreendedores imobiliários devido à alta declividade das encostas dos 

morros e a invasão de áreas de proteção ambiental foram e têm sido as soluções para aqueles que 

afluem a Campos do Jordão em busca de trabalho na construção civil, nas indústrias de malharia 

e no setor de Turismo e não encontram oferta de moradia popular. 

A visão dos governistas da época com atitudes coniventes diante de um problema que 

crescia também colaborou para a consolidação das invasões no Município. Com base nas 

palavras do atual Prefeito João Paulo Ismael em uma entrevista durante a sua gestão entre 1983 a 
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1989,  Oliveira (1991) conclui que, em Campos do Jordão, as favelas têm sido aparentemente 

aceitas de forma passiva pela elite local:  

Sim, ele tem que morar numa área verde, assim ele não paga. Ele faz o barraco, 
vai trabalhando depois ele progride, vai fazendo uma economia. Compra o 
bloco, faz os blocos. Depois que faz lá e, faz uma economia ele vende aquele 
barraquinho e compra um terreno. Todo mundo aqui é assim. A história natural 
das coisas, você não pode mudar (OLIVEIRA, 1991, p. 142) (grifo nosso). 

 

Para Oliveira (1991, p. 142), esse relato do processo da favelização no Município 

demonstra “uma visão de mundo simplista e conservadora, apesar dos discursos e expectativas de 

melhorias e mudanças sociais”. Também Milton Santos observa essa visão em relação à pobreza 

sob o ponto de vista capitalista: 

O egoísmo das empresas exacerbado no mundo globalitário, no qual a 
competitividade se torna não apenas uma norma, mas uma exigência de 
sobrevivência”, e a nova “ética de resultados” que ameaça as antigas formas de 
compaixão e faz com que a pobreza seja considerada como algo natural e, 
por conseguinte justificado (SANTOS apud PRADA, 2001, p. 19)  (grifo 
nosso). 

 

O quadro que se tem atualmente em Campos do Jordão é de um Município que tem 

problemas sociais e ambientais a resolver e que, no entanto, prioriza obras de infra-estrutura para 

os bairros onde está instalada a elite proprietária de residências secundárias, cujos valores variam 

de US$ 500 mil a US$ 6 milhões, segundo entrevistas com as lideranças políticas e empresariais 

realizadas em janeiro de 2006. 

Isto nos remete a Compans (1999, p. 112), quando identifica que o empenho de um país, 

ou de centros urbanos em se enquadrar nos moldes das exigências para inserção nos fluxos 

globais se faz a um preço para a sociedade: a segregação social, visto que há uma inversão 

volumosa de recursos públicos aplicados em grandes obras de infra-estrutura, melhorias dos 

espaços públicos, provisão de equipamentos urbanos e operações imobiliárias destinados a certos 
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tipos de usuários em detrimento de outros. Esse ponto de vista é compartilhado por Scherer em 

relação aos grandes centros urbanos: 

Em especial as áreas metropolitanas, uma vez mais evidenciam sua 
esquizofrenia ao seguir concentrando extremos de riqueza e de privação. Não se 
trata de estruturas duais, como vêm sendo classificados. Trata-se de uma única 
estrutura perversa: as grandes metrópoles congregam a concentração da maior e 
mais sofisticada infra-estrutura com a da maior precariedade ambiental e 
exclusão social (SCHERER, 2002, p. 89).  

 

Guardadas as devidas proporções, o que acontece em Campos do Jordão é a reprodução 

das transformações contemporâneas da sociedade capitalista que impacta o espaço, conforme 

Gottdiener (1997, p. 200), ou seja, não é privilégio desse Município a existência de fatores em 

micro e macro escalas que influenciam o uso e a ocupação do seu solo, fazendo com que os 

espaços de ricos e pobres nele coexistam de forma segregada. 

 Segundo Maricato (2000, p. 153,154), dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) indicavam que o Brasil tinha 1,89% da sua população vivendo em favelas em 

1980, subindo para 3,28% em 1991, sendo que na década de 1990, a porcentagem nas cidades de 

São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre era de 20%, em Fortaleza, de 28%, em 

Salvador, de 33% e em Recife, de 40%. Um relatório da Organização das Nações Unidas  (ONU) 

indica que, em 2005, 52,3 milhões de pessoas viviam em favelas brasileiras, isto é, 28% da 

população do país. Para a ONU (FOLHA ONLINE, 2006), "a comunidade internacional não pode 

ignorar os habitantes das favelas, porque, depois da população do campo, eles são o maior grupo 

nos países em desenvolvimento – e este número vai crescer quando estes países se tornarem mais 

urbanizados". A ONU sugere que os governantes levem as diferenças entre favela e outras áreas 

urbanas em conta na hora de formular políticas sociais porque:  
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As favelas não são apenas uma manifestação de moradia de baixo nível, falta de 
serviços básicos e de direitos humanos, elas são também um sintoma de 
sociedades urbanas disfuncionais, em que desigualdades não apenas são 
toleradas, como proliferam livremente" (ONU apud FOLHA ONLINE, 2006). 

 

Portanto, é fundamental que a sociedade jordanense não se conforme com a sua 

porcentagem de 33% (Relatório CPTI – 078/99 apud SILVA, 2002, p. 3) e omita-se na busca de 

um desenvolvimento mais igualitário para sua população. 

Em termos de conservação de meio ambiente, a década de 1980 foi representativa porque 

a totalidade do território (288 km2) de Campos do Jordão foi instituída como Área de Proteção 

Ambiental (APA) por meio do Decreto Estadual 20.956/83, reiterado pela Lei Estadual nº 

4.105/84, Decreto Federal nº 91.304/85, Lei Municipal 1.484/85 e Decreto Municipal 1.850/88 

(SILVA, 2002, p. 2). Os Parques Estaduais Campos do Jordão (PECJ) e dos Mananciais 

(PEMCJ), incluem-se, portanto, nas áreas das APAs das esferas federal, estadual e municipal. 

A zona rural está localizada ao sul do Município nos bairros dos Mellos e Lageado, 

abrigando, em 2000, uma população de 443 habitantes enquanto que, em 1970, o número de 

habitantes era de 3.178, conforme a Tabela 12. 

 

Tabela 12: População rural de Campos do Jordão – 1970-2000 

 1970 1980 1991 2000 
Feminina: 1.524  1.309  188  200  

Masculina: 1.654  1.448  220  243  
Total: 3.178  2.757  408  443  

Fonte: Portal Municipal (2006)  

 

Como visto no item 3.4, não houve êxodo rural em Campos do Jordão, mas sim a 

transformação de habitantes rurais em citadinos causada pela “mudança na legislação municipal, 

com a entrada em vigor da Lei municipal 1.734, de 23 de novembro de 1989, que ampliou a zona 
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urbana do Município” (CBH-SM, 2006). Por outro lado, a zona rural de Campos do Jordão 

possuía 94 domicílios rurais em 1991, sendo que esse número subiu para 119 em 2000 (CBH-

SM, 2006), conforme a Tabela 13. 

 

Tabela 13: Número de domicílio em Campos do Jordão 

Número de domicílio totais, urbanos e rurais 
1991 2000 

Urbanos Rurais Totais Urbanos Rurais Totais 
9.852 94 9.946 12.041 119 12.160 

Fonte: SEADE apud CBH-SM, 2006 

 

O aumento de domicílios rurais no período de 1991 a 2000 pode ser justificado pela 

instalação de chácaras de recreio e empreendimentos como o Centro Hípico Polana, inaugurado 

em 2004 em uma fazenda de 80 alqueires e o Hotel Botanique do empresário Ricardo Semler a 

ser inaugurado em 2007 de acordo com a Associação dos Amigos de Campos de Campos do 

Jordão (AMECAMPOS, 2006). Esse tipo de ocupação da zona rural é uma tendência que merece 

atenção dos administradores municipais e pesquisadores porque é indicativa de que Campos do 

Jordão poderá ter um adensamento populacional também na zona rural. 

Como ilustração cartográfica, o ANEXO F traz o mapa produzido pelo escritório do 

urbanista Jorge Wilheim para o Plano Diretor Estratégico de Campos do Jordão, em 2003, sobre 

Uso do Solo Atual na escala 1:25.000. Note-se a predominância dos loteamentos de interesse 

turístico sobre os da população local, incluindo alguns em cota de 1.800 metros como o Jardim 

Presidente e o Alto do Vale Encantado localizados do lado esquerdo ao eixo central do Município 

que segue o rio Capivari, mas em direção à divisa com São Bento do Sapucaí. Os loteamentos de 

baixo padrão e de invasões estão localizados na entrada da cidade, na Abernéssia e no Jaguaribe. 

Em Capivari, há loteamentos de residências da população local de médio padrão e turístico. Nos 



 

 

188

loteamentos localizados nas áreas chamadas de Bairro Verde (assentamento turístico tradicional) 

e dos loteamentos de interesse turístico, constam apenas dois pontos de invasão nos bairros Vila 

Sylvia e Ciprestes Dourados próximos ao bairro Jardim do Embaixador, o que confirma um 

maior rigor das autoridades em relação à ocupação irregular nas áreas de interesse turístico. As 

zonas rurais com atividades de agropecuárias, pastagens e culturas estão indicadas ao sul e à 

nordeste do Município na divisa com o Estado de Minas Gerais. 

 

5.1.1.1 A produção social do espaço urbano de Campos do Jordão com base no 

trabalho de Oliveira (1991) à luz das caracterizações de produção do espaço urbano por 

Gottdiener (1997)  

 

Para o estudo da produção social do espaço urbano do Município de Campos do Jordão, 

optou-se pela leitura do trabalho de Oliveira (1991) à luz das conclusões de Gottdiener relatadas 

no item 2.4, ou seja, buscou-se em Oliveira dados levantados por esse autor sobre a produção 

social do espaço em Campos do Jordão que refletem as caracterizações desse processo descritas 

por Gottdiener (1997). 

Com referência à primeira caracterização que diz respeito aos padrões do espaço de 

assentamento produzidos pelo sistema de organização social (EPI – econômica, política e 

ideológico-cultural) de forma tanto vertical como horizontal, encontraram-se as seguintes 

abordagens no trabalho de Oliveira (1991) que a identificam na produção social do espaço em 

Campos do Jordão. 

Relativamente à instância econômica, Oliveira (1991, p. 166) considera que a indústria 

do lazer no Município desencadeou a deterioração do meio ao nortear a produção da cidade 

turística, atraindo consumidores, polarizando o fluxo de migração microrregional que incharam 
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as taxas de urbanização, com um contingente de trabalhadores associados a um mercado 

complementar à economia principal.  

Para Oliveira (1991, p. 57), as leis, os planos e as intervenções do Estado desempenharam 

o papel reformador no Município e, ante os desgastes dos discursos sanitaristas, optou-se por 

outras idéias mais condizentes com a imagem da burguesia, em ascensão: o turismo. Aos poucos, 

a área de extensão dos sanatórios e locais de tratamentos de tuberculosos foram restringidos bem 

como as zonas possíveis de criação de vilas operárias. Por exemplo, de acordo com a Lei 

Estadual 2.362 de 1929 que alinhava os parâmetros para a organização de duas das principais 

cidades turísticas paulistas, respectivamente Campos do Jordão e Guarujá, nos Artigos 149 e 150, 

a Prefeitura poderia exigir do proprietário que abrisse vilas a reserva de 10% do total da área para 

construção de casas operárias, cuja metragem do terreno não poderia ser inferior a 300 m2, 

enquanto que, para as casas residenciais, a metragem mínima era de 1.000 m2. 

A limitação das atividades de tratamento à tuberculose e doenças contagiosas fez 

parte da consolidação da estratégia de turismo para o Município (OLIVEIRA, 1991, p. 62), 

ou seja, da ideologia do turismo sobrepondo à da cidade sanitária (grifo nosso).  

No âmbito municipal, a Lei 280/59 que tratava da aprovação do Plano Piloto do 

Desenvolvimento do Município da Estância de Campos do Jordão elaborado pelo CPEU-FAU-

USP promoveu a valorização da zona rural de Campos, das áreas mais afastadas da zona 

sanatorial, decorrendo: 

Sobretudo devido ao perigo de contágio de doenças, as quais estavam associadas 
às áreas de pensões e sanatórios, nas imediações de Jaguaribe e especialmente 
Abernéssia. Era necessário extirpar este fantasma, contendo os sanatórios. Neste 
caso, os limites geográficos, definidos pela faixa de Jaguaribe sentido 
Abernéssia, são reduzidos junto às áreas edificadas e, entorno imediato dos 
sanatórios, situados entre Vila Abernéssia e entrada da cidade. Além desta 
limitação, ficou proibida a expansão das instalações sanatoriais, bem como, 
ficaram proibidos estes empreendimentos, nas demais zonas da cidade 
(OLIVEIRA, 1991, p. 63). 



 

 

190

 

Enquanto a Lei 280/59 não fazia referência ao número de pavimentos permitidos aos 

edifícios, a Lei 934/72  permitia a construção de hotéis, motéis e colônias de férias nas Unidades 

de Vizinhança53, estabelecendo que, nas áreas de Habitação Multifamiliar, as construções não 

poderiam ultrapassar a três pavimentos, inclusive o térreo. Em 1979, a Lei 1.167 alterou o Artigo 

29 da Lei 1.096/78 que, por sua vez, autorizava a construção de edifícios residenciais, hotéis e 

colônias de férias54 nas zonas residenciais ZR1, ZR2 e ZR3 com três pavimentos, incluindo o 

térreo e permitindo o uso de sótão, reduzindo para dois o número de pavimentos, permitindo, 

porém, o subsolo e também o uso de sótão como terceiro pavimento. Também em 1979, a Lei 

1.154 proibiu a aprovação de novos projetos de loteamentos nas zonas urbana e rural  pelo prazo 

de 5 anos. Essa lei foi alterada pela Lei 1.367/83 que prorrogou o prazo de vigência da primeira 

até 1989 (CETESB, 1983). Portanto, se por um lado, as restrições para edificações e loteamentos 

foram feitas em nome da preservação dos recursos naturais do Município, de outro, 

proporcionaram a valorização dos imóveis. Oliveira (1991, p. 94) destaca em seu trabalho “a 

lógica da emergência da economia turística, apoiada em planos, leis e intervenções 

significativas, por meio do Estado para então viabilizá-las para o capital”, exemplificando 

com a implantação de rodovias, infra-estrutura e melhoramentos urbanos, além das construções 

do Palácio de Veraneio Oficial, Grande Hotel, Auditório e implantação do Parque Estadual de 

Campos do Jordão (grifo nosso).  

Dessa forma, a legislação - instância política - tanto estadual como municipal, foi sempre 

utilizada como instrumento para acomodar os anseios das elites paulista e jordanense. 

                                                           
53 De acordo com a Lei 934/72, “as áreas das Unidades de Vizinhança  são as que estão assinaladas na Planta PL1 do 
Planejamento Urbano, e destinam-se a construção de residências isoladas para uma única família em área com 
densidades líquidas respectivas de 50, 140 e 200 pessoas por hectare”. 
54 Observe-se que aqui os motéis não são mais permitidos. 
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E quanto à instância ideológico-cultural, Oliveira (1991, p. 38) esclarece que não foram 

os planos os responsáveis pela crise social e de moradia, apesar de terem contribuído, mas sim 

“uma crença e gamas de valores a orientá-los, bem como, muitas vezes, a pretensão destes 

planos em resolverem de vez uma crise social-econômica por meio de um planejamento 

espacial” (grifo nosso). 

Na segunda caracterização, Gottdiener acredita que para se compreender a produção do 

espaço é preciso considerar as instâncias econômicas, políticas, ideológicas que se inter-

relacionam com a instância físico-territorial. Sendo a acumulação capitalista o resultado do 

capital (lucro, juros), do trabalho (salário) e da terra (renda da propriedade da terra), a mais valia 

não se restringe apenas dentro das empresas, ela se estende ao espaço social que também passa a 

constituir um meio de adquirir riqueza, surgindo, então, conflitos sobre o espaço e não nele como 

acreditavam os marxistas (GOTTDIENER, 1997, p. 197). 

Em Campos do Jordão, o boom construtivo acompanhou a expansão das classes médias 

brasileiras entre as décadas de 1950 e 1970 e foi ainda mais facilitado após a construção da 

rodovia entre Taubaté e Campos do Jordão no final de 1970 (OLIVEIRA, 1991, p. 98). Em 1988, 

a Revista Veja trazia matéria dando conta de que, em 2 anos, Campos do Jordão ganhou 3.000 

novos apartamentos. Enquanto isso e por causa da mão-de-obra importada para os canteiros de 

obra, ocorria o adensamento das favelas existentes e invasões e ocupações na área urbana 

(OLIVEIRA, 1991, p. 100).  
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Uma vez que não havia loteamentos populares, o poder executivo controlou os 

programas de acesso ao solo e moradias oficiais, mas frente à sua incompetência55, as 

invasões e ocupações de áreas públicas e privadas proliferaram, como forma de contornar o 

alto custo do solo e o baixo poder aquisitivo e também como estratégia da população com 

grupos políticos em controlar o acesso informal e/ou oficioso das áreas com fins eleitorais 

(OLIVEIRA, 1991, p. 61) (grifo nosso). 

O planejamento do território sintetizou o projeto de transformação da estância sanitária em 

estância turística e, de certo modo, veio adequar a cidade aos novos segmentos consumidores, as 

classes médias e os trabalhadores especializados, vinculados à economia formal:  

As propostas de áreas para colônias de férias, ou de edifícios de apartamentos de 
pequenas dimensões (no mínimo de 50 m2), ao longo da avenida principal, 
revelam tal ótica. Portanto, a idéia foi viabilizar a estância para além das 
tradicionais elites turísticas, e, especialmente, quebrar os estigmas sócio-
culturais associados ao temor ao contágio de doenças. A idéia do Turismo Social 
possibilitou a hegemonia de seus defensores, ante a uma sociedade reticente e 
com forças políticas ligadas às funções terapêuticas expressivas. Em tese, o 
Turismo Social também representava uma terapia, justa, para os trabalhadores e 
uma forma de manter a saúde (OLIVEIRA, 1991, p. 160).  

 

Com a entrada de novos agentes (investidores, clientes e trabalhadores) na dinâmica do 

Município a partir da década de 1980, “os valores de troca foram se estabelecendo em sua 

plenitude, superando as fases anteriores, onde estes se escamoteavam ao valor de uso”, ou 

seja, a cidade se incorporou ao fluxo e ritmo capitalistas, por meio de seu papel de área de lazer, 

voltada para os segmentos com médio e alto poder aquisitivo (OLIVEIRA, 1991, p. 101) (grifo 

nosso). 

                                                           
55 Como contribuição da Banca Examinadora, registra-se que, durante a sua argüição, o Prof. Dr. Emmanuel dos 
Santos chamou a atenção para o uso da palavra incompetência aqui atribuída ao governo, ponderando que o governo 
é competente no que faz para atender os seus propósitos que nem sempre são os da sociedade.  
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Com referência ao crescimento das favelas, segundo Oliveira (1991, p. 102), a ocupação 

era feita por migrantes em busca de trabalho até meados de 1980 e, a partir daí, passa a ser 

relacionada mais diretamente com as demandas requeridas pela economia local, no caso, a da 

construção civil.  De acordo com o artigo “Áreas verdes são comercializadas ilegalmente” da 

Gazeta Jordanense de outubro de 1988 houve a seguinte situação: 

De 1984 para cá, cerca de 12 áreas verdes foram invadidas em diversos pontos 
de Campos do Jordão. Nesses locais, ergueram-se barracos que constituem 
pequenas favelas [...]. Em decorrência do número de invasões nas áreas 
verdes, surgiu a figura do barraqueiro, espécie de corretor de áreas verdes 
invadidas. [...] Nessa época a construção civil viveu uma febre. Os lançamentos 
de condomínios aumentaram vertiginosamente. Faltou mão-de-obra. As 
empresas de construção, responsáveis pelos prédios que estavam sendo 
lançados, foram sendo obrigadas a recrutá-la em outras cidades. Com o fracasso 
do Plano Cruzado muito dos condomínios não chegaram a ser concluídos. 
Dezenas de peões ficaram desempregados, sem moradia e com uma família para 
cuidar. Uma das soluções encontradas por essas pessoas, a fim de minimizar 
suas dificuldades, constituiu-se em invadir áreas verdes improvisadas 
(OLIVEIRA, 1991, p. 102) (grifo nosso). 

  

A emergência do barraqueiro demonstra que o eixo horizontal da integração sócio-espacial 

é reproduzido pelas classes baixas e que a terra é um meio de aquisição de riqueza como 

identificado por Gottdiener (1997, p. 163). Na terra ocupada clandestinamente são construídos 

barracos, que recebem investimentos em melhorias e que mais tarde são vendidos até com a 

intermediação dos barraqueiros. Tal fato é relatado na entrevista do Prefeito João Paulo Ismael a 

Oliveira realizada no final da década de 1980: 

O afluxo da aquisição da casa popular, aqui em Campos, do operário, passa 
antes pela invasão da área verde, construção de barraco de costaneira56, troca 
dessa costaneira por bloco, depois de alguns anos, a venda dessa casinha de 
bloco para comprar um terreno pra ele construir outro. Isso é todo mundo 
(OLIVEIRA, 1991, p. 143). 

 

                                                           
56 De acordo com o Dicionário Aurélio, costaneira significa “tábua obtida da extremidade exterior ou interior de um 
tronco, e que não é tão perfeita quanto as outras serradas da parte intermediária dele”. 
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Ainda nessa entrevista, o Prefeito relata que o Município não tendo condições para abrigar 

os migrantes, esses não tinham outra saída senão invadir uma área verde e que o poder público 

tinha que ajudar porque “não podia matar” e nem mandar embora, uma vez que “eles já se 

decidiram de morar aqui e tem trabalho para eles morarem aqui. Se quer trabalho, tem trabalho. 

Não estão desempregados, não tem levas de desempregados, aí na cidade” (OLIVEIRA, 1991, p. 

142). Isto explica a existência das casas de alvenaria encontradas nas favelas e leva-nos a inferir 

que, se houvesse loteamentos populares, os migrantes teriam poder aquisitivo para comprar lotes 

e construir suas casas em áreas de menos riscos e passíveis de receber infra-estrutura básica. 

Também demonstra que o governo, ante à sua incapacidade de solucionar o déficit habitacional, 

tornou-se conivente com a prática das invasões. Assim, de acordo com Oliveira (1991, p. 191), “a 

extensão da crise gerou a valorização das áreas de favelas, emergindo o barraqueiro e outros 

interesses eleitorais e até mesmo econômicos de parte das elites”.  

A terceira caracterização refere-se ao segundo circuito, o imobiliário, “constituído por 

frações de classe, que muitas vezes competem entre si, bem como de redes pró-crescimento que 

unem interesses de outro modo díspares”. Não havendo um mecanismo abrangente de 

coordenação, o espaço social tende a assumir as formas determinadas por aqueles que lucram no 

setor imobiliário (GOTTDIENER, 1997, p. 268). 

De acordo com Oliveira (1991, p. 97), foi a partir do início da década de 1980, que o 

setor construtivo de Campos do Jordão, ao ficar limitado pela legislação local com a 

proibição de aberturas de novos loteamentos, começou a investir nos projetos de 

incorporações para construção de condomínios residenciais para as classes sociais média-

altas. Tornou-se forte na economia da cidade, “sobrepujando os demais setores como o de 

hotelaria, comércio, serviços, lazer-recreação, têxtil, alimentício, agrícola e extrativo” 

(OLIVEIRA, 1991, p. 97) (grifo nosso). 
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A localização privilegiada do Município, segundo Carmo (2003, p. 137), é “explorada de 

forma que a renda da terra, ou seja, o valor que a localização assume no mercado imobiliário 

capitalista, faz com que a cidade se torne atraente aos olhos dos investidores”:  

A especulação com a terra urbana e a cultura do consumismo, impulsionada pela 
propaganda, desenha o lugar como cidade-consumo de alto-padrão, onde os 
visitantes encontrarão “belas paisagens, bons produtos e “gente bonita”. Os 
governos locais, por sua vez, aderem à ideologia de que toda a “gente bonita” 
merece desfrutar de serviços e produtos de alto padrão, num processo em que 
fica em desvantagem a população de baixo poder aquisitivo que mora nestes 
Municípios57 e que também paga pelos investimentos que neles são realizados. 
A especulação imobiliária na forma de valorização da terra, que se privilegia dos 
investimentos públicos, deixa para a população de baixo poder aquisitivo 
somente a periferia ou os locais de difícil acesso, ou tira as famílias da terra 
quando esta atrai os especuladores e loteadores (CARMO, 2003, p. 138).  

 

O Plano Cruzado de 1986 proporcionou o aumento acelerado do número de edificações 

em Campos do Jordão que assistiu mudanças significativas como a indústria construtiva antes 

ligada a empreendedores locais e que passou ser promovida por  grandes incorporadores e 

construtores (OLIVEIRA, 1991, p. 100). Também houve mudanças nos empreendimentos que, 

em vez de casas isoladas, passaram a oferecer condomínios com administração centralizada, 

agregando serviços de “apart-hotel horizontal” (OLIVEIRA, 1991, p. 101).  

As Figuras 17 e 18 ilustram bairros de classes alta e popular respectivamente e a Figura 19  

ilustra um  tipo de condomínio de Campos do Jordão, cujo adensamento das casas pode ser visto 

pela proximidade dos telhados. 

 

 

                                                           
57 Carmo estuda o planejamento e gestão municipal integrada entre os Municípios de Campos do Jordão, São Bento 
do Sapucaí, Santo Antonio do Pinhal e Monteiro Lobato. 
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Figura 17: Alto do Capivari 
Fonte: Pivott (2006) 

 

Figura 18: Bairro do Britador 
Fonte: Pivott (2006) 
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Figura 19: Rua Gustavo Biagioni  (Estrada para o Pico de Itapeva) 
Fonte: Pivott (2006) 

 

Na reportagem do Jornal Folha de São Paulo de 12/06/1988 (OLIVEIRA, 1991, p. 105), é 

noticiado que a zona rural de Campos do Jordão é pouco valorizada, devido à topografia 

acidentada, clima mais frio e a terra de baixo aproveitamento: 

Mesmo estas regiões tendem a alterar rapidamente este padrão de baixa de 
valorização. De um lado, o crescente número de haras, a aproveitar da ausência 
de insetos e a extensão dos campos. E, por outro, as mudanças da legislação 
municipal, em curso, estendendo o perímetro urbano para todo o Município, 
conseqüentemente criando condições para o parcelamento do solo e, sobretudo, 
para a construção de novos condomínios. Ou melhor, criando um outro 
parâmetro para a produção do meio ambiente construído: um Município 
totalmente urbano, com fragrância campestre, certamente, criando condições 
para outros “booms” (OLIVEIRA, 1991, p. 106). 
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É nítida a interferência dos empreendedores imobiliários na paisagem de Campos do 

Jordão, seja com as casas de veraneio isoladas, condomínios horizontais ou prédios para cujos 

locais são direcionados investimentos públicos em infra-estrutura como guias, asfalto, 

arborização eletricidade etc.  

A quarta caracterização de Gottdiener remete ao desenvolvimento sócio-espacial como 

um produto tanto do Estado quanto do setor privado quando ambos se apóiam em ideologias 

semelhantes e alinham interesses de uma minoria em detrimento do coletivo.  

De acordo com Oliveira (1991, p. 56), ao criar a prefeitura Sanitária em Campos do 

Jordão, por meio da Lei Estadual 2.362 de 1929, o Estado, criou um órgão seu no Município uma 

vez que lhe cabia nomear Prefeitos e funcionários, contratar empresas idôneas, propiciar 

subsídios e empréstimos ou isenções etc. Por meio dessa Lei, Oliveira (1991, p. 56) salienta que o 

Estado “abre novas fronteiras de domínio político e econômico, a partir da potencialização, 

canalização e criação de novas demandas culturais”. Expande-se enquanto instituição política 

ao mesmo tempo em que viabiliza novos espaços econômicos para os setores empresariais ao 

investir em infra-estruturas capazes de chamar-lhes a atenção para o Município e, “obviamente, 

em detrimento das demandas populares” (OLIVEIRA, 1991, p. 56) que não receberam programas 

de fomento ao desenvolvimento da sua capacidade de empreendedora, quando muito, 

restringindo ao trabalho artesanal e alternativo (OLIVEIRA, 1991, p. 121) (grifo nosso).  

Essa característica da produção social do espaço é claramente identificada no trabalho de 

Oliveira (1991) quando, por exemplo, esse autor analisa os primeiros planos diretores do 

Município: 
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Os planos cumpriam seu papel, sob o ponto de vista dominante, pois realizavam 
intervenções tanto no meio físico (ainda que lentamente), como no meio sócio-
cultural, reforçando os projetos de modernização das elites dirigentes. Por 
exemplo, os planos criam um álibi, alimentando, as perspectivas de outra ordem 
urbana, onde socialmente há progresso, harmonia social e qualidade do meio 
ambiente. Por outro lado, asseguram uma legitimidade para a competência das 
elites a seu projeto modernizante (OLIVEIRA, 1991, p. 44).  

 

Desenvolvidos sob a ótica da segregação espacial, tais planos, para Oliveira (1991, p. 44), 

tinham a característica de adiar ad infinitum respostas concretas para a crise social. Igualmente os 

problemas ambientais também foram sempre adiados para um segundo momento como, por 

exemplo, a poluição do rio Capivari pelo lançamento de esgotos in natura em seu leito 

denunciada já na década de 1940, situação que perdura até hoje. 

Como enfatiza Oliveira (1991, p. 52), Campos do Jordão é uma das poucas cidades 

paulistas que mais atenção recebeu do Governo Estadual o qual lá desempenhou o papel de 

“agente proponente, contratante e subsidiador de planos para a cidade, como também, interventor 

e construtor de infra-estrutura, vias de comunicação e equipamentos públicos significativos”. A 

criação da rede hoteleira da cidade é exemplo: 

O Governo, após vários expedientes legais, estimulando a criação de hotéis e, 
ante a ausência de interessados, passou, então, a bancar a construção do 
principal hotel da cidade 58 . A partir de sua edificação, pôde arrendá-lo a 
terceiros e, principalmente, desencadear a construção de novos 
empreendimentos por particulares, pois os riscos existentes foram superados 
(OLIVEIRA, 1991, p. 53). 

 

Nota-se, por essas passagens, um esforço, uma articulação entre os governos estadual e 

municipal para potencializar o crescimento econômico do Município direcionado para as elites 

paulista e local. Por outro lado, com relação à classe operária, o tratamento era de um “mal 

necessário” a ser tolerado e acomodado para não causar problemas políticos entre governo e as 

elites, como se vê na seguinte passagem. 
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Para conter invasões, na sua primeira gestão, o Prefeito João Paulo Ismael utilizou o 

dispositivo de concessão de terras a particulares em áreas valorizadas, via decretos, e dirigiu as 

invasões para as desvalorizadas. Na entrevista do Prefeito a Oliveira (1991), é nítido ver um 

governo a serviço da elite: 

Nós fazemos algumas desocupações em algumas áreas que achamos que não 
podia. Isso também não é uma liberdade total. Você tem que dirigir as invasões 
prá áreas possíveis prá ser invadidas. [...] Então você tem que respeitar. 
Primeiro, o cara tem que morar. Segundo, você não pode deixar o cara morar na 
Praça do Capivari, no Alto do Capivari, porque lá realmente não convém. 
Porque ele vai criar um problema político enorme pro poder público. Os caras 
vão matar os invasores. Daí você fica com dor na consciência porque colocou o 
cara numa situação de risco de vida e você criou um problema político muito 
grande. Então você tem que ter áreas anteriormente (OLIVEIRA, 1991, p. 136). 

 

Aqui, o discurso de que os invasores correm risco de vida por assassinato pelos “caras” se 

invadirem as áreas nobres é usado para justificar a acomodação dos primeiros em áreas que não 

despertam interesse nos segundos junto aos bairros populares, em porções de loteamentos com 

fins comunitários, ou áreas de propriedade do Município, ou ainda, em litígio e semi-

abandonadas (OLIVEIRA, 1991, p. 136). Além disso, a real intenção por parte desse discurso 

é poupar o desgaste do governo municipal junto às elites e proteger a valorização dos 

bairros destinados à classe de alta renda, remetendo-nos à já mencionada definição de discurso 

dada por Foucault de que é “o sítio onde as relações de poder e conhecimento são articuladas e 

onde os procedimentos de inclusão e exclusão são definidos” (apud SARMENTO, 2004, p. 46) 

(grifo nosso). 

A quinta caracterização refere-se à ideologia do crescimento como também motivadora 

da produção do espaço além das considerações econômicas e políticas. Gottdiener considera a 

ideologia do crescimento falsa quando ela equipara o bem estar que o lugar pode oferecer à sua 

capacidade de promover desenvolvimento econômico porque, para esse autor, a ideologia do 

                                                                                                                                                                                            
58 Trata-se do Grande Hotel construído pelo Governo Estadual na gestão de Adhemar de Barros. 
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crescimento traz consigo custos e benefícios, isto é, proporciona bônus para os poucos 

grupos envolvidos nas coalizões de crescimento e ônus para o poder público, além do que a 

expropriação privada de riqueza irá distribuir de modo desigual dos lucros do 

desenvolvimento (GOTTDIENER, 1997, p. 220,270) (grifo nosso). 

Nesse aspecto e relativamente à análise dos planos diretores realizados pelo CPEU 

(1958/60), ETEPLA (1972/73) e Wilheim e Klias (1975/78) para Campos do Jordão: 

Os planos propõem a melhoria das condições de vida, o progresso planejado e a 
melhoria do meio ambiente. [...] Mas, as propostas relatadas pressupõem a 
continuidade desta ótica de crescimento econômico, baseada na divisão social do 
trabalho e na acumulação de capitais e, seguem acompanhadas de uma gestão 
centralizada da coisa pública, bem como, na própria divisão espacial setorizada 
como requisito de especialização das atividades e dos fluxos econômicos. 
Enfim, os planos reiteram e criam mecanismos para intensificar e 
desenvolver a economia turística, inclusive apoiando-na para justificar a 
viabilidade das propostas (OLIVEIRA, 1991, p. 79) (grifo nosso).  

 

Portanto, para Oliveira (1991, p. 83), esses planos tinham um “caráter indutor, um papel 

ideológico para catalisar as forças pró-progresso turístico da estância, e, assim, historicamente 

contribuiu para a hegemonia destes setores junto ao governo municipal” que, juntamente com os 

capitais estatais e incentivos estaduais, pôde obter os investimentos necessários em infra-estrutura 

e outros equipamentos importantes para dar suporte à iniciativa turística  (OLIVEIRA, 1991, p. 

158). 

A sexta caracterização se refere ao desenvolvimento desigual manifestado em 

decorrência dos processos capitalistas tardios, cujos benefícios não são socializados para a 

comunidade como um todo da mesma forma que seus efeitos negativos são. Nessa situação, o 

crescimento torna-se fator de reforço à distância cada vez maior entre ricos e pobres que também 

é materializada espacialmente (GOTTDIENER, 1997, p. 271).  
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Em Campos do Jordão, o processo de suburbanização aconteceu simultaneamente ao de 

urbanização pelas classes média-altas no início do Século XX. O proletariado doente, sobretudo 

tuberculoso assentava-se em moradias de palha e pau-a-pique, constituindo favelas situadas na 

rua da Palha e na rua do Sapo (OLIVEIRA, 1991, p. 56). As favelas proliferaram nas décadas 

seguintes para outras partes do Município. A legislação para uso e ocupação do solo, de acordo 

com Oliveira (1991, p. 80) foi elaborada “mais no sentido de corrigir e contemplar uma 

tendência de crescimento urbano do que visando a uma organização prospectiva do 

território. Isto é, veio legalizar uma prática em andamento”, sendo que o caráter restritivo, 

descritivo e proibitivo das legislações contribuíram para aumentar o poder de barganha junto aos 

setores públicos responsáveis pela sua elaboração, aprovação, aplicação e fiscalização (grifo 

nosso). 

Na década de 1970, houve a emergência de residências de veraneio com oferta de casa de 

zelador, representando 15% do total das residências da cidade (OLIVEIRA, 1991, p. 169).  Por 

outro lado, apesar dessa nova modalidade de habitação (casa com emprego de zelador), o IBGE 

(apud OLIVEIRA, 1991, p. 169) indicava que 42% dos domicílios em Campos do Jordão eram 

caracterizados como rústicos e abrigavam 48% da população considerados como favelados, 

“sendo uma das maiores taxas do país, se considerada proporcionalmente” (OLIVEIRA, 1991, p. 

169).   

Atualmente as residências secundárias somam cerca de 5.700 de acordo com as 

informações obtidas nas entrevistas com as lideranças empresariais e governamentais realizadas 

em janeiro de 2006 que consideram essas residências secundárias de grande valor para a geração 

de empregos no Município tais como caseiros, jardineiros, copeiras etc., devendo ser incentivada 

a captação de mais turistas com esse perfil e, de preferência, da classe AA.  Entretanto, esse fator 

gerador de empregos é um dado que merece um estudo aprofundado porque se considerarmos 
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pelo menos um emprego por residência secundária, teríamos 5.700 postos de trabalho somente 

com essa atividade. No entanto, por exemplo, o número total de empregos formais entre 

indústria, comércio, serviços e outros no Município, em 2001, era de 7.832, sendo que em 

serviços o número era de 5.179 e no comércio de 1.690 (SEADE apud MOREIRA et al, 2004, p. 

35). Logo, o número total de empregos formais deveria ser maior. Assim resta saber, se os postos 

de trabalho gerados pelas residências secundárias são devidamente formalizados ou não, o que, 

obviamente, implica em maiores ou menores benefícios para esses trabalhadores. 

Ainda na década de 1970, com o adensamento das áreas próximas aos sanatórios, a 

superação do contágio de doenças e valorização da paisagem, “a iniciativa imobiliária abriu 

alguns loteamentos nessa zona popular, com a estratégia de manter a própria propriedade, 

resguardando-a das invasões e ocupações” (OLIVEIRA, 1991, p. 169). Vigora, assim, 

prioritariamente o interesse do capital (grifo nosso). 

Em termos de infra-estrutura básica, observa-a suficiente nos bairros turísticos de classe 

alta, com exceção do tratamento de esgoto que inexiste no Município, e insuficiente nos bairros 

populares e favelas que carecem de obras de saneamento, de melhorias em vias públicas, serviços 

de transporte, obras em áreas de risco etc.  

 A sétima e última caracterização feita por Gottdiener (1997, p. 271)  trata das 

transformações recentes na matriz espaço-tempo da organização social que alteraram as 

condições da vida de comunidade local, caracterizando-se pela segregação espacial de grupos 

sociais e pela fragmentação de grupos sociais pelo espaço abstrato, conforme estudado no item 

2.4.  

No Município de Campos do Jordão, conforme visto anteriormente, a segregação espacial 

teve suas origens no início do Século XX, acentuando-se à medida que as elites estadual e local 

desenvolviam os ciclos econômicos do Município de acordo com as respectivas ideologias de 
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crescimento. O acesso ao solo no passado e, sem dúvida no presente também, foi e é controlado 

pelas instâncias econômicas, políticas e ideológico-culturais – sistema EPI – da organização 

social jordanense ligada ao capital. 

Segundo Oliveira (1991, p. 61), “ante a inexistência de loteamentos populares, o poder 

executivo se assegurou com uma política habitacional, controlando os programas de acesso 

no solo e moradia oficiais”. Como identificado por Santos (1988, p. 27), dentro da própria 

sociedade existem interesses diversos que a constituem, motivando sua atuação sobre o espaço 

que ocupa. Assim, o espaço é criado e/ou modificado pelos interesses do especulador imobiliário, 

de grupos de sem-terra, dos moradores favelados, das organizações não governamentais, do poder 

público municipal etc. Dessa forma, diante da incompetência do governo municipal (grifo nosso): 

Proliferam as invasões e ocupações de áreas públicas e privadas, como 
forma de contornar o alto custo do solo e o baixo poder aquisitivo. Aos 
poucos, vai se otimizando esta estratégia da população, com grupos políticos 
partindo para o controle do acesso informal e/ou oficioso destas áreas, 
obviamente com fins eleitorais (OLIVEIRA, 1991, p. 61) (grifo nosso). 

 

Os canteiros de obras também chamaram a atenção de Oliveira (1991, p. 85) uma vez que, 

embora necessários à construção das cidades, suas relações são em geral ignoradas: “quer se 

queira ou não, a cidade se faz lado-a-lado com seu canteiro. E, portanto, é necessário conviver 

com este e seus problemas, seja o caos de sua organização seja o nível de miséria de seus 

protagonistas”.  

Lado-a-lado, pode-se assim dizer, também estão as moradias de ricos e pobres, 

considerando que muitas vezes para se chegar ao local dos primeiros, atravessa-se avenidas e  

ruas que passam ao lado ou contêm as dos segundos, como por exemplo, o Bairro do Britador, 

próximo à Abernéssia e a Vila Santo Antonio no caminho para o Palácio do Governador59. A 

                                                           
59 Para uma maior caracterização dos bairros turísticos e populares, recomenda-se a leitura do livro Cidades 
Turísticas: Identidades e Cenários de Lazer, da autora Maria da Glória Lanci da Silva (2004). 
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Figura 20 mostra uma mansão no topo do morro, em cuja vertente estão moradias do bairro 

Jardim Monte Carlo, de população local de baixo padrão. A Figura 21 ilustra o Bairro do Britador 

e a Figura 22, o Bairro da Vila Santo Antonio. 

 

Figura 20: Bairro Jardim Monte Carlo 
Fonte: Pivott (2006) 
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Figura 21: Bairro do Britador 
Fonte: Pivott (2006) 

 

 

Figura 22: Bairro da Vila Santo Antonio 
Fonte: Pivott (2006) 
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A Figura 23 ilustra as casas de alvenaria construídas em áreas invadidas no bairro Vila 

Paulista Popular, ao lado do local onde houve um deslizamento de terra que soterrou uma casa, 

matando três pessoas na manhã do dia 6 de março de 2006. Segundo o Secretário do Meio 

Ambiente de Campos do Jordão, Rodrigo Vergara Ismael, as casas ali existentes foram 

construídas há cerca de quatro ou cinco anos em um local que era um antigo lixão60. A Figura 24 

ilustra o local do soterramento. 

 

 

Figura 23: Bairro Vila Paulista Popular 
Fonte: Pivott (2006) 

                                                           
60 Fonte: Disponível em http://www.valeparaibano.com.br/tau/aterra41.html. Acesso em 7 mar. 2006 
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Figura 24: Bairro Vila Paulista Popular 
Fonte: Pivott (2006) 

 
 
 

Gottdiener (1997, p.  271) salienta que a segregação espacial isenta a população de uma 

responsabilidade social para com os menos afortunados quando não se é vizinho (grifo 

nosso). Essa constatação do autor também é identificada em Campos do Jordão, conforme 

depoimento de Alexandre Gonçalves da Silva, em entrevista realizada em janeiro de 2006: 

Pivott: a elite chega a se revoltar com a favela? Silva: revoltar não, chega a ser 
acomodada. Porque já fiz pesquisas em favelas, diversas, e a gente vê que a 
maioria dessas casas em favelas está lá por estímulo político, então acaba sendo 
um reflexo da comodidade da sociedade. Quando teve o evento de 2000, 
catastrófico, daí acho que abalou um pouco mais a consciência das pessoas e a 
partir daí eu vejo que está havendo um pouco mais de preocupação, de 
intolerância em relação à favela, não pela favela em si mas pela questão de risco, 
de relembrar o momento que foi muito triste para a cidade. Desenvolver uma 
solidariedade e uma reflexão. Porque a favela está ali e todo mundo passa ali 
todo dia e vira rotineiro. Você passa a não perceber mais que aquilo é uma 
favela. Ela é um pouco segmentada do centro da cidade e então essa elite 
toda muitas vezes não percebe que essa favela existe e não tem noção da 
situação social em que vivem essas pessoas. Então a gente tem números dessa 
favela, se a gente for analisar, casos de hepatite, diarréia, desnutrição infantil, 
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verminose e diversas situações que são completamente antagônicas ao grau de 
IDH da cidade, por exemplo, como parâmetro e até mesmo ao grau de instrução 
dessas pessoas que moram nessas condições que é muito baixo e muito diferente 
do que a gente vê, às vezes a gente vira as costas do morro e ficam ao lado de 
casas que valem 5 milhões de reais. É um choque constante de riqueza e pobreza 
na cidade (SILVA, 2006) (grifo nosso). 

 

Esse texto, além de reconfirmar a prática de articulação de políticos com moradores de 

favelas para fins eleitoreiros, evidencia que a rotina torna o olhar míope à paisagem cotidiana, 

apresentando aos olhos do observador descomprometido um quadro homogêneo como se visto de 

uma escala abrangente, mesmo estando numa escala pequena. No entanto, isto não justifica que a 

solidariedade da população jordanense, em especial da sua elite, aflore somente em ocasiões de 

catástrofes como relatado por Silva em sua entrevista. Oliveira (1991), ao fazer uma análise 

referente a políticas para as crises sociais, em especial da moradia para os migrantes, registra a 

acomodação citada por Silva acima, além de um compromisso maior por parte da elite com a 

acumulação do capital em detrimento da melhoria de condições de vida para a população carente: 

Concretamente, o espírito solidário e benevolente da sociedade jordanense, 
característico das décadas anteriores, permitiu a acomodação dessa realidade 
sem exigir por parte das autoridades locais uma solução de maior peso. Por outro 
lado, para viabilizar a nascente economia turística, foi necessário contar com os 
recursos municipais para locá-los nos suportes e bens requeridos para o turismo. 
A necessidade de acumulação de capitais e as expectativas de lucro 
comprometiam qualquer possibilidade das elites econômicas em reverterem 
parte do capital particular, ou via aparato estatal, em favor de programas 
sociais extensivos (OLIVEIRA, 1991, p. 162), (grifo nosso). 

 

A segunda parte dessa sétima caracterização, considerada a mais importante por 

Gottdiener (1997, p. 271), é a questão da fragmentação de todos os grupos sociais, inclusive dos 

menos poderosos, provocada pela ação do espaço abstrato que reduz a vida comunitária em áreas 

de comunhão, onde, no entanto, prevalece o individualismo das pessoas reunidas de forma 

superficial apenas pela lógica do consumo e não por relações sociais mais densas como no 

passado. 
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Com referência à etapa de transição e pré-formação da estância turística de Campos do 

Jordão,  Oliveira (1991, p. 158) considera que a sua inserção no sistema turístico como um todo 

se deu devido ao caráter empreendedor das elites, nas décadas de 1940 a 1960, que articularam 

“um projeto para transformar a cidade em estância turística e, assim, reverter a fase sanitarista, 

associada ao contágio da tuberculose” e que contavam com a demanda incipiente das classes 

médias brasileiras ainda em formação devido ao período de início da industrialização no país. As 

elites também para esse projeto contavam com “o contingente de mão-de-obra disponível a baixo 

custo, para trabalhar na nascente indústria turística” (OLIVEIRA, 1991, p. 158). 

Nesse período, havia, portanto, um consenso de que o turismo de Campos do Jordão 

também comportava o turista de classe média além daquele de classe A que já freqüentava os 

hotéis de luxo da cidade como é explicitado na análise da Lei 143/53 no item 4.2. Esse objetivo 

foi plenamente alcançado, segundo Oliveira (1991, p. 74), com a conclusão da rodovia SP-123, 

Taubaté-Campos do Jordão, no final da década de 1970 que facilitou o afluxo dos turistas 

desejados, mas também dos indesejáveis excursionistas de um dia, pejorativamente chamados de 

farofeiros: 

Diante do descobrimento de “Campos do Jordão”, as elites e as gestões públicas 
ganharam novas preocupações: atender demandas das antigas elites turísticas – 
por sinal, contrárias à abertura da SP-123 -; conter o Turismo de Massa; 
contemplar as elites locais com seu padrão de conforto e serviços; e ainda, 
atender às demandas populares, tanto dos setores dos bairros populares, como 
dos núcleos de favelas em consolidação ou formação (OLIVEIRA, 1991, p. 75). 

 

Marshall (apud VARGAS, 2001, p. 39) tenta uma definição de progresso, mostrando que 

a busca da satisfação das necessidades, cada vez em maior número, conduz a um ciclo auto-

reforçador que leva ao progresso, isto é, se por um lado “determinados serviços surgem em 

atendimento a novas necessidades, determinadas pela evolução dos processos produtivos, por 

outro, o desenvolvimento de novos serviços conduz ao aparecimento de novas necessidades”. A 
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mudança na demanda interfere nos negócios e, por conseguinte, as estruturas físicas existentes 

podem assumir uma condição determinante: 

Alguns empreendimentos turísticos (resorts) têm mudado o foco de atenção dos 
seus negócios, quando a destinação turística entra em declínio e o número de 
turistas em busca de sol e mar diminui. Na Inglaterra, por exemplo, grandes 
hotéis adaptaram-se para os eventos de negócios e os menores foram, mais 
rapidamente, transformados em moradia para idosos (VARGAS, 2001, p. 68). 

 

Essas adaptações de estruturas devido a mudanças de função, indicada por Santos (1988, 

p. 70) como o fenômeno das formas viúvas, acontece também em Campos do Jordão. Por 

exemplo, os sanatórios Santa Cruz e Divina Providência são utilizados atualmente como asilos 

enquanto que o Hotel Plátanus que pertencia à Associação Sanatório Sírio, de São Paulo, 

(CLARET, 2005) e que, a partir de 2005, sedia o Campus Plátanus da Universidade do Vale do 

Paraíba – UNIVAP, passou de sanatório para hotel e agora para instituição de ensino. 

Em Campos do Jordão, no sentido de atender a demanda, as elites e as gestões públicas 

buscaram estudos de projetos como a criação de terminais de ônibus intermunicipal e de turismo, 

implantação de um corredor para circulação de veículos junto à malha viária e remanejamento da 

área terciária da Vila Capivari como um parque comercial (OLIVEIRA, 1991, p. 76).  

Atualmente a Vila Capivari é o “epicentro do turismo em Campos do Jordão, ponto de 

encontro e ao mesmo tempo de irradiação dos turistas que visitam a estância” (SILVA, 

2004, p. 144), concentrando bares, restaurantes, lojas de malhas e hotéis. É,  portanto, o espaço 

abstrato (local de consumo) criado para turistas, sendo que os das classes altas e médias 

freqüentam os restaurantes e comércio com produtos mais sofisticados e os excursionistas os 

mais populares e o Teleférico (grifo nosso). 

Com relação à classe trabalhadora visitante, de acordo com Oliveira (1991, p. 16), na 

década de 1950, foi desenvolvido “muito esforço em prol do Turismo Social, buscando criar 
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sedes recreativas de associações e sindicatos de trabalhadores” para que pudessem revigorar 

as forças físicas e intelectuais exauridas pelo trabalho. Porém, a partir da década de 1970, os 

esforços das elites locais foram – e ainda são - no sentido de restringir o espaço dos trabalhadores 

em especial dos “farofeiros” por meio de uma série de normas proibitivas e limitativas à fruição 

da cidade (grifo nosso). 

Para a população residente, a função da Vila Capivari é clara: “lá é lugar de rico" e, 

portanto, como exposto no item 5.2, esse local só é visitado pelos residentes quando há shows 

populares: 

Os indícios de convivência do morador de Britador e Santo Antônio com o 
espaço do turista estão presentes apenas nas relações de trabalho e nas 
esporádicas visitas aos atrativos, enquanto os sinais de segregação e 
isolamento dessas comunidades são muitos, indo da escola cara ao 
inacessível equipamento receptivo sofisticado, passando ainda pela 
precariedade cultural e baixa renda que torna esse morador refém do lugar 
pobre onde reside e simultaneamente, distante dos padrões de riqueza 
presentes no espaço do Turismo  (ALMEIDA, 1999, p. 110) (grifo nosso). 

 

Essa conclusão também é identificada na pesquisa de Silva (2002), da qual depreende-se 

que o espaço abstrato da população residente, até pela sua pequena capacidade financeira para 

consumo, é o próprio lar e bairro. A televisão é a diversão dos adultos na porcentagem de 52% e 

o futebol o é para 17%. Para os que não têm nenhuma diversão ou responderam “outros” a soma 

é de 29%. Para atividade programada no bairro, 38% afirmaram não haver nada, 22% referiram-

se a campeonatos, 27% a festas na escola, 4% a mutirão e 6% a “outros”. 

Silva (2004, p. 38) acredita que existem guetos de lazer nas cidades uma vez que “os mais 

pobres se utilizam pouco das atrações oferecidas, pois não possuem tempo – porque trabalham – 

ou não têm acesso – porque moram longe – ou são discriminados pela cobrança de taxas para o 

consumo das atrações” e conclui que “a segregação dos espaços turísticos, tal como 



 

 

213

observamos nas paisagens, faz parte do mecanismo de produção e consumo do espaço na 

sociedade contemporânea” (grifo nosso). 

Com essa análise, constata-se que as sete assertivas de Gottdiener (1997, p. 267) para a 

perspectiva de produção social de espaço urbano foram identificadas no processo de produção 

social do espaço urbano de Campos do Jordão descrito por Oliveira (1991), esclarecendo que a 

lógica seguida foi a do capitalismo liderada pela elite local e pelo Estado que sempre utilizaram a 

ideologia do crescimento para legitimar seus interesses em detrimento do coletivo, impedindo o 

acesso à terra “boa” para ocupação das classes baixas que, por falta de condições, ocuparam áreas 

desfavoráveis e de risco. 

 

5.1.2 Análise da Legislação Referente aos Planos Diretores de Campos do Jordão em 

relação ao Turismo61 

 

Por seus atributos climáticos e paisagísticos, Campos do Jordão foi alvo, desde a sua 

criação, de iniciativas em relação ao seu ordenamento territorial como pode ser constatado no 

breve histórico da urbanização do Município que segue e por meio da relação da legislação 

consultada que consta do ANEXO H. 

Em 1882, segundo Oliveira (1991, p. 24), o governo da Província Paulista faz um estudo 

da região da Mantiqueira e, por meio do Relatório “O reconhecimento topográfico da zona 

compreendida entre Pindamonhangaba e Campos do Jordão” – recomenda a desapropriação de 

terrenos de Matheus Pinto (proprietário) pela Província para serem vendidos em lotes com o 

objetivo de criar uma estação sanitária e também recomenda a abertura de uma estrada de 
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Campos do Jordão para se encontrar no alto da serra com a estrada de Pindamonhangaba a São 

Bento do Sapucaí. Em 1884, a Lei nº 15, do Governo Provincial do Estado Paulista estabeleceu a 

desapropriação da área e a comercialização de parcelas de terreno (OLIVEIRA, 1991, p. 28). 

Os médicos sanitaristas Emílio Ribas e Victor Godinho iniciaram, em 1911, o projeto da 

Vila Sanitária de Campos do Jordão, com fins de exploração turística e, para tanto, constituíram 

uma empresa, em 4 de junho desse ano, firmando um contrato com a Câmara Municipal de São 

Bento do Sapucaí. “Para viabilizar tal empreendimento, apoiaram-se em concessões e verbas 

estatais para, primeiro, construir a ferrovia, ligando a cidade à Rede Ferroviária Central do Brasil: 

do Vale do Paraíba a Rio e São Paulo” (OLIVEIRA, 1991, p. 31). 

Dessa forma, a construção da Estrada de Ferro Campos do Jordão, em cujo traçado 

encontra-se a mais alta cota ferroviária do país (1.743 metros acima do nível do mar), visava 

proporcionar aos pacientes e também a futuros compradores de terras um acesso mais rápido e 

confortável a Campos do Jordão. Apesar dos primeiros passos para a construção da ferrovia, que 

ligaria Pindamonhangaba, no vale, a Campos do Jordão terem sido dados em 1908, a empresa 

teve que aguardar até 1910 pela autorização definitiva para sua construção, o que se deu por meio 

da Lei nº 1.221, de 28 de novembro, assinada pelo Presidente do Estado de São Paulo na época, 

Sr. Manuel Joaquim Albuquerque Lins. Não obstante os grandes obstáculos que representavam 

para a técnica ferroviária da época os contrafortes da serra da Mantiqueira, a ferrovia foi 

construída em menos de 1 ano, e na data de 15 de novembro de 1914 foi inaugurada oficialmente 

a S. A. Estrada de Ferro Campos do Jordão62.   

                                                                                                                                                                                            
61 Este texto sobre a análise da legislação referente aos Planos Diretores de Campos do Jordão contou com a 
colaboração do Prof. Dr. Emmanuel Antonio dos Santos, contribuindo com críticas e sugestões, às quais reitera-se os 
agradecimentos. 
62 Fonte: http://www.geocities.com/kelso_medici/historia.htm. Acesso em 4 jun. 2006 
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A planta da nova Vila Sanitária, planejada pelo Dr. Henrique Rufin, sob instruções  dos 

médicos Emílio Ribas e Victor Godinho foi anunciada em 1916 (OLIVEIRA, 1991, p. 32). Por 

meio da Lei nº 2.140 de 01/10/1926, Campos do Jordão foi transformada em Estância 

Hidromineral e por força da Lei nº 1.844 de 17/11/1978, passou a denominar-se Estância 

Turística63. A Prefeitura Sanitária foi criada  em 1926 e mantida até 21 de janeiro de 1931.  

Em 05 de setembro de 1935, o Governador de São Paulo, Armando Salles  Oliveira, 

nomeou comissão para estudar a urbanização de Campos do Jordão, sob a presidência de 

Francisco Prestes Maia. O planejamento para a futura Estância de Campos do Jordão, fundou-se 

em 4 estacas: 1. a tuberculose; 2. doenças diversas; 3. descanso e recreio; 4. o jogo (PAULO 

FILHO, 1986, p. 625). Entre as diretrizes definidas por esse plano estavam:  

A estância deveria desenvolver-se de forma linear, assim como já estava 
crescendo, ao longo do vale do Ribeirão Capivari; que o zoneamento deveria ser 
transversal, ou seja, com o comércio localizado no eixo rodo-ferroviário, com 
residências nas faixas imediatas, com chácaras na seguinte e, posteriormente, 
com agricultura ou florestas na periferia; e, por último, que a Vila Abernéssia 
seria considerada a zona sanatorial e a região da Vila Capivari,  zona turística, 
composta por residências de primeira classe, sendo reservado 2 a 3 vales 
afluentes do Ribeirão Capivari áreas para lotes operários (SABESP, 2001, p. 
227). 

 

Em 18 de junho de 1951, foi constituído o Centro de Planejamento de Campos do Jordão 

com a finalidade de promover, entre pessoas interessadas, estudos ligados aos melhoramentos da 

Estância (PAULO FILHO, 1986, p. 629). De acordo com Oliveira (1991, p. 41), esse Centro foi 

uma iniciativa a cargo de representantes da sociedade civil ligada ao setor hoteleiro-imobiliário-

comercial e ficou ativo até o final dessa década de 1950: 

 

                                                           
63 Durante o trabalho dessa pesquisa, observou-se que o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias 
(DADE) da Secretaria de Turismo do Governo do Estado de São Paulo, refere-se a Campos do Jordão como Estância 
Hidromineral em seu material de divulgação. Segundo Marques (2006), Delegado de Turismo do governo do Estado 
para o Cone Leste Paulista, ambas as leis estão corretas, mas a denominação que prevalece é a última, estância 
turística. 
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Em 1946, o Prefeito Zenon Lotufo, no curto espaço em que permaneceu na 
Prefeitura, enfrentando dificuldades políticas decorrentes da 
reconstitucionalização do País, conseguiu adotar algumas providências 
essenciais para o posicionamento do planejamento municipal. Mais tarde, em 19 
de julho de 1952, o Prefeito Paulo Cury convidava o arquiteto Zenon Lotufo 
para cooperar no planejamento da Estância, e, especialmente, nos estudos 
preliminares realizados no recinto da Câmara Municipal de Campos do Jordão, 
os quais, sem embargo da boa-vontade de todos, esbarrava na carência de 
recursos financeiros (PAULO FILHO, 1986, p. 630).  

 

Enquanto o próprio segmento do turismo no Brasil iniciava a busca pela sua normatização 

na década de 1960, Campos do Jordão teve a aprovação do seu primeiro Plano Piloto do 

Desenvolvimento por meio da Lei 280 de 16/10/59 sob a coordenação do Centro de Pesquisas e 

Estudos Urbanísticos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade de São Paulo 

(CPEU-FAU-USP).  

O CPEU-FAU-USP desenvolveu sua quarta experiência piloto, criando o Plano Diretor de 

Campos do Jordão (Lei 280 de 16/10/59) e fomentou, em nível local, a formação do ETEPLA – 

Escritório Técnico de Planejamento, oficializado em 1968 (Lei 731 de 10/04/68), que passou a 

ser o responsável pelo planejamento local, com propostas de alterações do plano diretor em 1972 

(OLIVEIRA, 1991, p. 41). 

Pela lei municipal nº 430, de julho de 1962, o Prefeito José Antonio Padovan oficializou o 

primeiro Plano Diretor do Município, e pela lei nº 431, de 1962, instituiu o Código de Obras de 

Campos do Jordão (PAULO FILHO, 1986, p. 631). Conforme Paulo Filho (PAULO FILHO, 

1986, p. 632), ainda, na administração de José Antonio Padovan, com recursos financeiros do 

Fomento de Urbanização e Melhoria das Estâncias – FUMEST, foi contratada a empresa Jorge 

Wilheim Arquitetos Associados para a elaboração dos seguintes trabalhos: preservação da 

paisagem, manutenção da densidade demográfica baixa, uso do solo, disciplina dos loteamentos, 

revisão do código de edificação, mapa e revisão do sistema viário básico.  
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A Lei 934 de 29 de dezembro de 1972 dispõe sobre a consolidação e alteração do Plano 

Diretor da Estância de Campos do Jordão instituído pela Lei 430/62. Em 1985, no governo do 

Prefeito João Paulo Ismael, foi promulgada a Lei 1.538 em 13 de dezembro, instituindo a Lei de 

Zoneamento, ainda vigente apesar de diversas alterações posteriores à sua publicação. A Lei 

2.737 de 02 de maio de 2003 aprova o Plano Diretor Estratégico de Campos do Jordão elaborado 

pelo ETEPLA e Jorge Wilheim. 

Para esse estudo, analisa-se as Leis Municipais 280/59, 430/62 e 2.737/2003, além da Lei 

Orgânica do Município, verificando se nessas leis há artigos voltados para o desenvolvimento do 

Turismo. 

A Lei 280/59 de 16 de outubro de 1959  foi desenvolvida pelo CPEU-FAU-USP que, de 

acordo com Bologna (2000, p. 28), elaborou planos para estâncias hidrominerais, em função do 

Decreto 28.399/1957 de Jânio Quadros, Governador do Estado de São Paulo nesse período.  Esse 

decreto estadual previa dotações orçamentárias para estâncias hidrominerais, condicionando as 

verbas às discriminações contidas nos Planos Diretores. Um convênio foi firmado entre o 

Governo do Estado, por meio do Departamento de Obras Sanitárias (DOS), da Secretaria de 

Viação, o CPEU e Prefeituras para elaboração de Planos Diretores, onde o CPEU assume a 

responsabilidade técnica do projeto, o DOS a responsabilidade financeira e as Prefeituras deviam 

contratar um arquiteto ou engenheiro, especialmente para elaboração dos planos, não podendo 

este participar das atividades de rotina da administração.  As primeiras estâncias contempladas 

pelo convênio foram: Águas da Prata, Santa Rita do Passa Quatro,  Socorro, Campos do Jordão e 

São José dos Campos (BOLOGNA, 2000, p. 28). 

Nesse período, Campos do Jordão se encontrava no processo de se tornar referência 

turística, tendo como marco a construção do Grande Hotel pelo Governo do Estado em 1944 

(OLIVEIRA, 1991, p. 51) e, portanto, não poderia deixar de ser contemplado por tal convênio. 
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Paulo Filho (1986, p. 631) relata que a Comissão do Plano Diretor “foi instalada, solenemente, na 

Câmara Municipal, em 8 de agosto de 1958, sob a direção do Engo. Zenon Lotufo. 

Simultaneamente, era constituída a Comissão Técnica do Plano Diretor [...] sob a supervisão do 

diretor geral do planejamento, arquiteto Zenon Lotufo” – seguindo, portanto, a condição dada 

pelo convênio da obrigatoriedade de se contratar um arquiteto ou engenheiro. 

A Lei 280 foi publicada em 16 de outubro de 1959, na gestão do Prefeito José Antonio 

Padovan, dispondo sobre a aprovação do Plano Piloto do Desenvolvimento do Município da 

Estância de Campos do Jordão e do respectivo relatório. O Plano Piloto serviria de diretriz para 

todos os assuntos relacionados com a ordenação territorial do Município e de base para a 

execução do Plano Diretor do Município (Artigo 1º, Parágrafos 1º e 2º). Como Plano Piloto, o 

Artigo 2º prevê a sua revogação quando da publicação de uma nova lei de Plano Diretor do 

Município. No artigo 3º, fica definida a divisão de áreas urbana e rural que vai sofrer alteração 

por meio de leis posteriores. O Artigo 4º da Lei 280/59 estabelecia que as áreas necessárias para a 

execução do Plano Piloto seriam consideradas de utilidade pública e, portanto, passíveis de 

desapropriação quando fosse o caso.   

Esse Plano Diretor dava ênfase à organização territorial e em linhas básicas: 

A ótica adotada foi de conter os parcelamentos na zona rural, alegando o 
empobrecimento da zona rural devido à “valorização excessiva da terra, 
provocada pelos loteamentos de características urbanas”, bem como em razão de 
seu caráter de “expulsão dos agricultores” para as áreas mais distantes e por 
destruírem a natureza. Em contrapartida, propôs a concentração urbana, ao longo 
da faixa do rio Capivari, permitindo unicamente nesta, a construção de 
apartamentos habitacionais multifamiliares, de qualquer número de pavimentos, 
apenas respeitando os coeficientes da utilização e ocupação dos lotes 
(OLIVEIRA, 1991, p. 62). 

 

Assim, esse plano teve como lógica o adensamento urbano para conter a expansão da 

mancha urbana, embora tenha reconhecido “os núcleos rurais existentes, bem como a 
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possibilidade de criação de unidades-residenciais, em condições especiais” (OLIVEIRA, 1991, p. 

62). 

A Lei 430 de 12 de junho de 1962, promulgada na gestão do Prefeito José Antonio 

Padovan, institui o primeiro Plano Diretor do Município da Estância de Campos do Jordão, cujas 

disposições, segundo o item 1.2, abrangem “todo o território Municipal, dispondo sobre o uso da 

terra, o sistema viário, o traçado da cidade, o zoneamento, arruamento, loteamento, espaços 

verdes, áreas livres, edificações públicas e particulares, preservação paisagística e pitoresca, 

proteção aos que se relacionar com o bem estar da população”.  

A normatização do Turismo é encontrada no seu item 3 – Disposições gerais sobre as 

zonas urbanas e rural: a) os proprietários devem arborizar as áreas livres com espécimes frutíferas 

ou ornamentais, quando instalados em áreas destinadas a recreio contemplativo (subitem 3.1.3.4); 

b) preservação dos aspectos paisagísticos, pitorescos e das reservas florestais (subitem 3.2) e c) 

“os acidentes geográficos constituídos por morros, grutas e pedras, lagos, matas naturais e outros, 

que pelas suas características, forem considerados pontos de atração turística, não poderão sofrer 

obras ou mutilações consideradas prejudiciais a sua formação natural” (subitem 3.2.2).  

O item 4 refere-se às Disposições Particulares sobre a Zona Rural, constituída das glebas 

florestais, núcleos rurais e unidades turísticas. O subitem 4.3 caracteriza as Unidades Turísticas 

como “as áreas existentes, as que se criarem no futuro, destinadas à atração, hospedagem e 

recreação turística”. Em seu subitem 4.3.2, é vedada a construção de hospitais, sanatórios, 

indústrias ou outros estabelecimentos de uso incompatível com o Turismo, deixando mais que 

evidente a priorização do Turismo sobre as demais atividades econômicas. No subitem 4.3.3, são 

impostas condições para que sejam permitidos o arruamento e loteamento nas unidades turísticas 

que devem necessariamente possuir um Centro de Atração Turística com área não inferior a 

12.000 m2, construído por um ou mais dos seguintes elementos: hotel com pelo menos 30 
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quartos, restaurante e demais dependências; clube esportivo; outros estabelecimentos “desde que 

apresentem condições plenamente justificadas, pela grandiosidade de suas instalações e pelo 

programa de suas atividades, devidamente comprovados para uso turístico”. Observa-se na 

redação desse subitem, o direcionamento para um Turismo de elite pelo detalhamento que dá às 

dimensões das áreas para os empreendimentos a serem instalados nas unidades turísticas e para 

os lotes a serem comercializados  com no mínimo 1.000 m2. 

Nas Disposições Particulares sobre a Zona Urbana, item 5, subitem 5.3.1.3, a lei permite a 

utilização do pavimento térreo de edifícios residenciais para comércio e serviços desde que seu 

uso não seja “prejudicial ao desenvolvimento do Turismo ”. O subitem 5.6 trata do Parque 

Sanatorial destinado ao estabelecimento de edifícios e equipamentos destinados à cura e 

tratamento de moléstias pulmonares, sendo que os sanatórios localizados fora do Parque 

Sanatorial não poderiam ter obras de ampliação. Essas diretrizes que separam as áreas da entrada 

da cidade para doentes, resguardando as áreas em sentido oposto para zonas de veraneio 

predestinadas para empreendimentos imobiliários, reforçam o que Oliveira (1991) indica como 

endosso institucionalizado pelos poderes públicos à lógica da segregação espacial no Município 

desde o desenho esboçado por Emílio Ribas e Victor Godinho no início do Século XX: 

Independente do desenho técnico de urbanistas, ou de um pacto entre as elites 
formalizado e institucionalizado, o desenho, então, da cidade, foi atendendo ao 
faro dos negócios imobiliários e, posteriormente, conforme se aponta a seguir, 
foi endossado e institucionalizado pelos poderes públicos (OLIVEIRA (1991, p. 
36). 

 

A Lei 430/62 foi alterada pelas seguintes leis: 

a) Lei 819 de 4/12/1969 – fixa os limites das zonas rural e urbana; 

b) Lei 891 de 03/12/1971 – estabelece metragens mínimas dos lotes em relação às taxas de 

densidades líquidas de pessoas por hectare; e 
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c) Lei 934 de 29/12/1972 – consolida e altera o Plano Diretor da Estância de Campos do 

Jordão, fixa e delimita as zonas urbanas e rurais, permite a construção de hotéis, motéis 

e colônias de férias nas Unidades de Vizinhança (áreas para residências isoladas para 

uma única família em área com densidades líquidas de 50, 140 e 200 pessoas por 

hectare). Seu subitem 5.3.1. contraria a Lei 280/59 no que tange altura dos edifícios, 

estabelecendo que, nas áreas de Habitação Multifamiliar, “as construções não poderão 

ocupar mais de 1/3 da área do lote e a altura máxima da construção não poderá 

ultrapassar a 3 (três) pavimentos, inclusive o térreo [...]”. 

A próxima lei referente a um plano diretor só foi publicada em 2003, sendo que, no 

entanto, outras leis foram criadas em relação ao uso e ocupação do solo sem estarem atreladas a 

um plano diretor, cabendo salientar as seguintes:  

a) Lei 431/1962 – referente ao código de obras, prevê penalidades para obras irregulares 

ou clandestinas; 

b) as Leis 1.004 de 17/04/1975 e 1.022 de 26/11/75 - tratam da ampliação da zona urbana 

para viabilizar os loteamentos Bosque do Lucíada e Alpes de Campos do Jordão 

respectivamente64; 

c) Lei 1.095 de 04/01/1978 - dispõe sobre as normas de parcelamento do solo no 

Município;  

d) Lei 1.167 de 18/12/1979 - altera as Leis 1.096 e 1.097, ambas de 04/01/78 referentes 

aos códigos de uso do solo e proteção da paisagem e de edificações respectivamente; 

e) Lei 1.418 de 17/05/1984 - dispõe sobre a extensão e ampliação da zona urbana do 

Município; 

                                                           
64 Informação verbal dada por funcionário da Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Campos do Jordão em 
23/08/05. 
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f) Lei 1.538 de 13/12/1985 – institui o zoneamento de uso dos terrenos, quadras, lotes, 

edificações e compartimentos do Município. Salienta-se a inclusão da Zona 

Residencial de Interesse Social – ZRIS referente a áreas com densidade elevada e lotes 

pequenos, podendo vir a se tornar Zona de uso predominante residencial se forem 

regularizadas e da ZC3, Zona de uso predominante de comércio e serviços subcentral, 

que tenha comércio e serviços diferenciados e em grande parte voltados para turistas. O 

artigo 10 extingue o Parque Sanatorial, mas estabelece que novos sanatórios devem 

obter a aprovação prévia da Prefeitura. Os Parágrafos 1º e 2º do Artigo 17 referem-se 

aos pontos de interesse turístico, cujos acessos e vistas não podem ser prejudicados por 

loteamento ou edificação e permite pequeno comércio e estacionamento nos pontos 

turísticos: Véu da Noiva, Ducha de Prata e Lago do Orotour. O Artigo 22, Parágrafo 1º, 

proíbe motéis no Município; 

g) Lei 1.629 de 29/01/1988 altera o zoneamento estabelecido pela Lei 1.538/85, incluindo, 

na área urbana, a Zona Especial de Interesse Turístico (ZET). Infere-se que essa lei 

tenha sido criada em função da intenção de re-inauguração do Grande Hotel Cassino 

como hotel-escola pelo SENAC que, em 1987, inicia a sua reforma e o re-inaugura em 

199865. 

O Relatório Ambiental Preliminar da SABESP (2001, p. 135) relata que a preocupação do 

Poder Público na questão da expansão urbana, até a década de 1970, “era de adequar a lei à 

realidade, ou seja, de definir o limite da Zona Urbana, segundo existência da mancha urbana ou 

de suas tendências de crescimento”, mas após a lei 1.734/89, o objetivo passou a ser o de 

                                                           
65  O Grande Hotel Cassino foi inaugurado em setembro de 1944, porém, em 1946, com a proibição do 
funcionamento de cassinos no país, no Governo do Marechal Dutra, o hotel passou por grandes dificuldades. 
Passados quase 20 anos, o Governo do Estado manifestou o desejo de transformá-lo em hotel-escola. Em julho de 
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aumentar o recolhimento de IPTU, pois “a Zona Urbana passou a incluir inúmeras áreas (glebas) 

rurais sem qualquer infra-estrutura urbana instalada, chegando a fazer limite, inclusive, com o 

Parque Estadual de Campos do Jordão” e deixando menos de 10% da área do Município para a 

área rural.  

 A Lei 2.737 de 02 de maio de 2003 dispõe sobre a aprovação do Plano Diretor 

Estratégico de Campos do Jordão e “institui o Sistema de Planejamento do Município de Campos 

do Jordão com o propósito de melhorar a qualidade de vida de seus habitantes e de seus usuários, 

ampliar as atividades econômicas e preservar a qualidade de seu ambiente e paisagem”. Os 

trabalhos de preparação dessa lei foram realizados pelo Escritório Técnico de Planejamento 

(ETEPLA) e pelo urbanista Jorge Wilheim.  

Com relação ao Turismo, salienta-se no Artigo 9º:  

a) o Inciso V refere-se à revitalização dos pontos turísticos, criação de parques ecológicos, 

padronização de acesso aos locais turísticos, criação de novos pontos de visitação;  

b) o Inciso VII determina a criação de roteiros para ônibus de turistas, que devem seguir 

seqüências de visitação alternadas e serem acompanhados de um guia de turismo. 

Prevê também a criação de um estacionamento de ônibus de excursão, próximo ao 

Capivari, para desembarque dos excursionistas, excetuando-se os ônibus com 

passageiros da terceira idade que “devem receber atenção especial, e com isso, terem a 

possibilidade de desembarcar o mais próximo possível dos locais de visitação”;  

c) O Inciso IX trata de estimular a economia local, buscando incentivo à produção 

artesanal e às atividades turísticas, como também às indústrias não poluentes; 

                                                                                                                                                                                            
1982, foi assinado um convênio entre o governador José Maria Marin e o Senac São Paulo, renovado posteriormente 
por Franco Montoro em maio de 1984. (Fonte: http://www1.sp.senac.br/hoteis/campos_memoria.htm) 
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d) o Inciso XVII trata de levantar recursos disponíveis em parceria com os órgãos 

definidos no Inciso X do Artigo 7º (empresas privadas ou públicas, nacionais ou 

estrangeiras, fundações nacionais ou internacionais, outros governos das três esferas, 

órgãos públicos e autarquias, organizações não governamentais nacionais ou 

estrangeiras) para melhoria das condições de vida da população, principalmente 

relacionadas à moradia, ao saneamento básico, à preservação ambiental e ao 

desenvolvimento econômico voltado ao turismo. 

No Artigo 10º,  pelo Inciso V, o Executivo fica autorizado a fazer negociações e buscar 

parcerias para implantar um centro de treinamento de atletas e de estimular a implantação de um 

centro de convenções. 

O Artigo 34 versa sobre a política de desenvolvimento econômico e turístico que, segundo 

seu Parágrafo Quinto, é de responsabilidade da Secretaria de Turismo. De acordo com o 

pronunciamento do atual Secretário de Turismo, Flávio Ventura, durante o Fórum de Turismo 

realizado em 17 de janeiro de 2006 pela Prefeitura de Campos do Jordão, a verba da Secretaria é 

de 2% do orçamento anual do Município enquanto que, por exemplo, as verbas destinadas ao 

Gabinete do Prefeito e à Educação representam 8% e 30% do orçamento municipal 

respectivamente, conforme consta da Lei 2.940 de 12 de dezembro de 2005. Acredita-se, 

portanto, que se houvesse um plano diretor de Turismo com programas consistentes, a Secretaria 

de Turismo poderia pleitear um aumento dessa porcentagem para realizar o trabalho de 

desenvolvimento econômico e turístico de forma eficaz. 

Observa-se por meio da leitura das legislações acima que, no processo histórico do 

Município de Campos do Jordão, há situações que podem ser enquadradas nas características do 

ciclo de vida de um destino turístico e que foram respaldadas por leis municipais. Do trabalho dos 

médicos Emílio Ribas e Victor Godinho na década de 1910 até a de 1950, o Município passa pela 
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etapa de exploração e envolvimento quando o potencial turístico é visto como o futuro 

econômico e “a localidade apresenta algumas facilidades para os primeiros visitantes, que são 

ampliadas rapidamente pela população local na fase de desenvolvimento” (RUSCHMANN, 

1997, p. 103). Na década de 1960, Campos do Jordão passa para a etapa de desenvolvimento, 

havendo investimentos na infra-estrutura turística e a busca de produtos e serviços para atender 

os visitantes. Exemplos de investimentos em equipamentos turísticos pela Prefeitura foram: 

construção do Belvedere do Morro do Elefante; implantação do logradouro Duchas de Prata; 

construção de sanitários, extensão de água potável, e demais instalações turísticas do Parque 

Recanto Feliz, em Capivari, recuperação do Mirante do Alto da Boa Vista; instalação da Casa da 

Juventude e reconstrução da sede do Clube Abernéssia66. 

A Lei 143 de 26 de agosto de 1953 dispõe sobre incentivos fiscais para instalação de 

hotéis populares definidos na lei como “os estabelecimentos do ramo, que satisfaçam o mínimo 

das exigências para a exploração deste comércio e cujas diárias completas sejam consideradas 

“populares”, mediante o arbítrio do Poder Público competente. É interessante notar que essa lei é 

criada após a inauguração de grandes hotéis como o Grande Hotel Cassino, a Vila Inglesa e o 

Toriba, demonstrando que, nesse período, o Município está receptivo ao turista de qualquer 

classe. Segundo Rozeto e Lima (1968, p. 74), o Prefeito José Antonio Padovan envia carta ao 

Governador do Estado em 09 de janeiro de 1967, pedindo apoio para a solução dos problemas do 

Município e, no subitem b) do item 3 referente a turismo, aborda a questão da hotelaria popular: 

“b) Acomodações Populares: deve ser aberta a possibilidade de pessoas de classe média 

freqüentarem a Estância, visto que atualmente as acomodações de maior número se destinam aos 

turistas chamados de classe “A”, resultando uma freqüência pequena e periódica”.  

                                                           
66 Fonte: Relatório da Administração do Governo José Antonio Padovan do triênio 1967-1968-1969. 
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 A segunda Diretoria Municipal de Turismo foi criada pela Lei 680 de 19 de abril de 1967 

e: 

Procurou superar a fase do empirismo dessa atividade, adotando um 
planejamento realista para efeitos mediatos e não remotos, não se descurando 
das promoções e das divulgações, para manter o interêsse permanente. [...] Esta 
Diretoria conseguiu dos hotéis uma taxa de 5% do movimento financeiro anual 
e, graças a essa colaboração, desenvolvem promoções, incentivando esta 
atividade que deve ocupar o 1º lugar na Estância. Também ela se preocupa  
com a formação de pessoal habilitado para que no futuro próximo disponha 
de elementos aptos para acompanhar com êxito os visitantes (ROZETO e 
LIMA, 1968, p. 105) (grifo nosso). 

 

Os incentivos a novos empreendimentos continuam na década de 1970, como por 

exemplo, por meio da Lei 1.167 de 18 de dezembro de 1979 que altera a Lei 1.096/78 referente 

ao código de uso e proteção da paisagem para autorizar a construção de hotéis, prédios de 

apartamentos e colônias de férias nas zonas residenciais ZR1, ZR2 e ZR3 (de alta, média e baixa 

densidades respectivamente) conforme critérios especificados nessa Lei. Salienta-se que a Lei 

1.538/85, ao revogar a Lei 1.096/78, fez entre outras alterações, a inversão da classificação dessas 

três zonas, ou seja, estabelece: ZR1 – baixa densidade, ZR2 – média densidade e ZR3 – alta 

densidade. 

Embora o Município não tenha nenhuma estação de tratamento de esgotos, conforme visto 

anteriormente, a preocupação com o meio ambiente e a iniciativa de minorar impactos negativos 

é evidenciada na Lei 2.029 de 30 de novembro de 1993 que exige a reserva de área e instalação 

de uma estação de tratamento de esgoto específica para seu uso para os hotéis, flats hotéis, 

condomínios horizontais ou verticais, áreas de camping, associações, clubes e demais entidades 

que hospedem mais de 50 pessoas, ficando a Prefeitura responsável pela fiscalização. A Lei 2.458 

de 04 de setembro de 1998 regulamenta a instalação de pousadas, definidas na lei como “as 
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edificações destinadas a pernoite somente com o fornecimento de café da manhã”. A área mínima 

é 500 m2, não sendo permitida a construção de mais de 30 unidades residenciais por pousada. 

Na etapa de consolidação de um destino turístico, já há, no Município, infra-estrutura 

turística suficiente para atender à sua demanda e o esforço agora é para manter o fluxo de turistas, 

dentro de parâmetros que não exceda a capacidade de carga dos seus recursos turísticos. Nessa 

etapa, é comum a comunidade atingir o nível de irritação que, segundo Lage e Milone (1998, p. 

38), analisa o atrito resultante da relação entre o turista e o receptor, acreditando-se que, se não 

for controlado, poderá destruir a atividade turística de um determinado destino. Nesse caso, 

turismo e turistas não são considerados mais a solução de todos os problemas, pelo contrário, eles 

geram problemas como excesso de pessoas e carros nas ruas, causam o aumento dos preços, 

fazem pressão sobre a infra-estrutura básica etc., havendo também competição entre residentes e 

visitantes na compra de produtos e serviços e alta de preços que se estendem aos bens e serviços 

de primeira necessidade como alimentação, habitação, transportes, vestuário etc.  A etapa 

seguinte é a de estagnação quando o fluxo de turista não só não aumenta como começa a decair, 

entrando na fase de declínio quando a oferta maior do que a demanda, por exemplo, de leitos nos 

hotéis, faz os preços das diárias caírem para atender turistas de menor poder aquisitivo, havendo 

menos retorno e conseqüentemente menos investimentos nos empreendimentos turísticos. Nessa 

etapa, o destino turístico deve procurar o rejuvenescimento do produto por meio de investimentos 

na estrutura turística e da busca de novos produtos e serviços. 

Campos do Jordão encontra-se na etapa de consolidação e tenta também por meio da 

legislação normatizar aquilo que a elite considera adequado para o turismo do Município, como 

por exemplo, a rejeição ao turista de massa para o qual tem sido empreendido o antimarketing67, 

                                                           
67 Swarbrooke (2000, p. 12)  define o antimarketing como a “manipulação do marketing mix para desmotivar e não 
estimular os turistas potenciais a visitarem determinadas destinações”.  



 

 

228

investindo mais no marketing para turista classe A e no city marketing para captação de 

empreendimentos turísticos e residências secundárias de alto padrão em áreas nobres. Como 

iniciativa de antimarketing, em 1983, durante a primeira gestão do Prefeito João Paulo Ismael, a 

Prefeitura instituiu uma taxa de cerca de R$ 300,0068 para ônibus de excursão, objetivando inibir 

o Turismo de Massa. Essa taxa foi cancelada pelo Artigo 2º da Lei 2.231 de 09 de novembro de 

1995 que autoriza a entrada de ônibus limitada a 200 por dia nos meses de agosto a junho e 120 

no mês de julho, sendo que todos os ônibus devem ser obrigatoriamente acompanhados por um 

guia de turismo local (Artigo 3º). Dessa forma, a lei traz para o seu corpo o texto da Lei 2.123 de 

01 de setembro de 1994 que criou e regulamentou a função de Guia de Turismo Autônomo no 

Município. Segundo informações obtidas junto à Secretaria de Turismo, a Prefeitura promoveu 

cursos de capacitação de guias no passado e atualmente possui apenas 15 guias locais 

devidamente capacitados e cadastrados pela Prefeitura, ficando, portanto, a entrada de ônibus 

agora limitada a 15. Observa-se, assim, a legislação sendo trabalhada para implantar os valores 

culturais de uma elite que, devido à ausência de um plano diretor específico para Turismo, 

conduz o processo com ações pontuais e de acordo com a sua visão em determinadas épocas. 

Na leitura da legislação referente aos planos diretores e ao uso e ocupação do solo de 

Campos do Jordão é fácil notar a tendência dos legisladores em privilegiar o turista de residência 

secundária em detrimento do morador. A Tabela 14 confirma essa observação, demonstrando a 

oferta maior de lotes turísticos em relação aos populares e evidenciando uma lógica que exclui o 

cidadão jordanense ao permitir que a especulação imobiliária reduza-lhe sobremaneira as chances 

de acesso à terra com condições de habitabilidade. 

 

                                                           
68 De acordo com entrevista do ex-Secretário de Turismo de Campos do Jordão, Carlos Gouveia, em palestra 
ministrada para alunos da UNIVAP em 06/11/2004. 
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Tabela 14: Quantidade de lotes populares e turísticos em Campos do Jordão – SP  
no período de 1909 a 2000 

Ano Lotes operários * Lotes turísticos 
1909 – 1920 152 353 
1921 – 1930 202 770 
1931 – 1940 714 1.026 
1941 – 1950 1.162 3.153 
1951 – 1960 1.534 8.342 
1961 – 1970 2.603 11.002 
1971 – 1980 3.593 15.268 
1981 – 1990 4.873 15.523 
1991 – 2000 5.234 15.523 

Fonte: Pellacani (apud SABESP, 2001, p. 227) 
* Lotes operários são os lotes localizados em vilas operárias. 

 

Entende-se por meio de Maricato (2000, p. 177) que essa lógica é a reprodução do que 

ocorre no país onde “o zoneamento tem contribuído para restringir o mercado e, portanto, o 

acesso à moradia, por meio de padrões segregadores ou distinguidores” (grifo nosso):  

a) as obras são definidas pelas megaempreiteiras que financiam as campanhas 
eleitorais, b) suas localizações obedecem à lógica da extração da renda 
imobiliária, c) o conjunto delas forma um cenário destinado a firmar uma 
imagem exclusiva em espaço segregado e d) as leis se aplicam apenas a uma 
parte (freqüentemente minoritária) da cidade (MARICATO, 2000, p. 177). 

 

Com relação ao meio ambiente, considera-se revelante registrar a criação das leis 

municipais inerentes às Áreas de Preservação Ambiental (APA) que representaram um avanço na 

preservação do Município desde a década de 1980: 

a) Decreto 1.161 de 03/06/1983 - declara o território de Campos do Jordão – zonas urbana 

e rural como APA; 

b) Lei 1.484 de 09/04/1985 - declaração da Área de Proteção Ambiental de Campos do 

Jordão; 
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c) Decreto 1.850 de 31/05/1988 - regulamenta a Lei 1.484/85 que institui a APA de 

Campos do Jordão. Estabelece no Artigo 15 que quaisquer projetos de loteamentos ou 

mesmo pequenas construções, inclusive pequenos comércios e serviços próximos a 

pontos turísticos devem ter aprovação prévia do Departamento de Meio Ambiente do 

Município; 

d) Lei 2.673 de 03/04/2002 - ampliação e consolidação da Zona de Preservação Ambiental 

1 (ZEP 1) que passa a ter seu perímetro de acordo com o perímetro oficial das zonas 

urbanas. 

Por último, analisa-se a Lei Orgânica de Campos do Jordão, datada de 05 de abril  de 

1990, onde o turismo é tratado como segue: 

a) No Artigo 180, as disciplinas História de Campos do Jordão, Turismo e 

Ciência  Ecológica deverão fazer parte obrigatória dos  currículos  das  escolas 

municipais. Para um Município que além de turístico é Área de Preservação 

Ambiental, a grade curricular das escolas não pode deixar de conter tais disciplinas, 

pois é preciso educar e conscientizar os futuros cidadãos do Município para o turismo e 

a preservação ambiental. 

b) Na Seção VII referente à Política do Turismo, o Artigo 219 (alterado pela Emenda nº 

17/97 de 04/09/97) estabelece que “o Município  disciplinará sua principal atividade 

econômica, o  turismo, por meio  da  implantação  de  um  Plano  Diretor  de   Turismo, 

que regulamentará todas as ações a ela inerentes na Estância”. Seu  

Parágrafo  2º  define que a sua elaboração deverá resultar  da  participação  dos 

membros de todos os segmentos da comunidade. O Parágrafo  4º deste Artigo 

estabelece que o Plano Diretor de Turismo será  gerido  por  um 

“Conselho  nomeado  para  este fim, que  contará  com  a  representação 
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obrigatória    de empresários,   entidades    não    governamentais, representantes do 

Poder Executivo e Delegados do Poder Legislativo”. Campos do Jordão não possui um 

Plano Diretor de Turismo e por conseguinte um Conselho de Turismo a ele ligado. Os 

assuntos de Turismo são tratados pela Secretaria de Turismo do Município, pelo 

Conselho Municipal de Turismo - COMTUR (criado dentro do Programa Nacional de 

Municipalização do Turismo – PNMT do Governo Fernando Henrique), Convention & 

Visitors Bureau, Associação dos Meios de Hospedagem – ASSTUR e Associação 

Comercial de Campos do Jordão. Segundo entrevistas  realizadas em janeiro de 2006 

com representantes dessas entidades, constatou-se que nem sempre há integração de 

suas iniciativas e a promoção das atividades é, na maioria das vezes, realizada com 

dificuldades.  

c) No Artigo 220 (alterado pela Emenda nº. 17/97 de 04/09/97) dessa mesma Seção, estão 

as  diretrizes que o Plano Diretor  de  Turismo deverá seguir de forma obrigatória: 

I - Não haverá discriminação quanto ao tipo de Turismo, se de elite ou social. 
Tudo  deverá  ser feito para  conciliá-los,  incentivá-los  e incrementá-los, 
atendendo aos turistas de todas as classes sociais  de forma  igualitária, 
colocando  à sua disposição  todos  os  elementos indispensáveis para o seu bem-
estar e lazer. 
II  -  O  comércio, a indústria, e seus  organismos,  participarão  da infra-
estrutura  turística  do  Município  e  contribuirão  para   seu desenvolvimento. 
III - O Município criará infra-estrutura básica para o estacionamento, 
trânsito  e  tráfego  de veículos, unidades básicas  de  conforto  aos usuários, 
principalmente dos chamados ônibus de Turismo Social. 
IV  -  O  Município  colocará a  disposição  dos  turistas  os  locais considerados 
“pontos turísticos”, mantendo-os e preservando-os. 
V  -  Fica  vedada  qualquer cobrança para  ingresso  de  turistas  ou veículos  de 
Turismo em Campos do Jordão, salvo as  taxas  decorrentes de emolumentos e 
comprovada prestação de serviços pelo Município. 
VI  -  O  Município tomará toda e qualquer  providência  legal  contra pessoas 
físicas ou jurídicas que venham a cercear ou impedir o tráfego e  o  trânsito de 
pessoas e veículos aos pontos turísticos  ou  a  sua visitação. 
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Percebe-se nessas diretrizes a existência de um conflito entre comunidade receptora e 

visitantes indisfarçável a ponto de constar da Lei Orgânica do Município itens como o inciso I 

que estabelece a não discriminação de tipo de Turismo, seja de elite ou social. Vale ressaltar que, 

apesar disso, as lideranças locais sempre buscam mecanismos para inibir o Turismo de Massa.  

Embora o turismo tenha sido considerado nos Planos Diretores e merecer uma Seção na 

Lei Orgânica do Município, não houve  nenhuma ação efetiva para um planejamento específico 

de Turismo e a atividade tem sido conduzida por ações pontuais sem visão estratégica pelos 

grupos de interesse de gestão em gestão. 

Na análise geral, pode-se dizer que há um saldo positivo no Município de Campos do 

Jordão relativamente à tradição de criação de legislações para o planejamento urbano que tentam 

disciplinar o uso e ocupação do solo, mas também negativo, levando-se em conta o papel 

ideológico que os planos cumpriram e cumprem (MARICATO, 2000, p. 124) ao provocarem 

desigualdades sociais (OLIVEIRA, 1991, p. 186) ao invés de minorá-las.  

Há incoerência nas atitudes do governo municipal, ao eleger o Turismo como primeira 

economia e confiar a responsabilidade do desenvolvimento econômico e turístico do Município 

somente  à Secretaria de Turismo (Lei 2.737/2003, Artigo 34) sem, no entanto, ao menos lhe 

destinar verba e equipe capacitada suficientes para promover projetos que atinjam tal objetivo, 

cabendo-lhe apenas as atividades de fomento e captação de eventos. Outra incoerência é a criação 

do Conselho do Plano Diretor por meio do Artigo 15, Parágrafo terceiro, tendo como membros 

dentre outras entidades os representantes da Secretaria de Planejamento somente, excluindo 

representantes da Secretaria de Turismo. 

A desconsideração do plano de 2003 pela atual gestão prova a descontinuidade a que os 

planos estão sujeitos mesmo quando respaldados por lei, confirmando Maricato (2000, p. 124) 

quando afirma que os planos não são implementados porque são mal elaborados, mas porque 
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ficam à mercê “dos interesses tradicionais da política local e grupos específicos ligados ao 

governo de plantão”. 

O setor imobiliário teve oportunidades de crescimento com a aprovação de loteamentos 

para turistas em maior quantidade do que os aprovados para loteamentos populares, talvez por 

conta da solicitação, mas mesmo assim, demonstrando a força do capital sobre as questões 

sociais. 

A ausência de um plano diretor específico para Turismo demonstra a visão míope das 

lideranças governamentais e empresariais que vivem de esforço em esforço, sem otimizar 

recursos financeiros, físicos e humanos e sem ter objetivos e metas claramente definidos, 

permitindo-se serem “escravos das circunstâncias” conforme assinalado por Matus (apud 

SOUZA, 2004, p. 47).   

Por meio da legislação analisada, observa-se um forte direcionamento para o Turismo de 

residências secundárias de alto padrão em condomínios fechados horizontais, visando a 

arrecadação de impostos e a geração de empregos para caseiros, jardineiros etc. Em 

contrapartida, rejeita-se o turista de massa que pode ser atendido pelos pequenos negócios que 

também geram empregos e impostos e o turista de um dia, excursionista de ônibus ou de um 

tanque69. 

É recomendável que o Município faça uma revisão de seus valores e proceda a um 

planejamento mais comprometido com a sua população local do que com a flutuante, sob pena de 

perpetuar a lógica de um passado secular que, apesar de vários planos, não conseguiu se 

diferenciar dos outros Municípios brasileiros. Ao contrário, reitera a lógica existente no país do 

turismo predatório. 

                                                           
69 Entende-se por excursionista de um dia, aquele que chega de ônibus e de um tanque, aquele que chega com carro 
próprio devido à proximidade do seu ponto de origem a Campos do Jordão. 
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Segundo Yázigi (2001, p. 148) “sobre Campos do Jordão, atualmente calcado na imagem 

suíça, as contradições da realidade brasileira são flagrantes. Enquanto todos os encargos do 

espírito das leis recaem sobre o usuário, que o arca benevolentemente para desfrutar de seu estilo 

de lazer, a esfera pública, ainda que sustentada com mais impostos, não deixa de refletir as 

mazelas do Terceiro Mundo. [...] As favelas são um fato tão insofismável quanto visível”.  

 

5.2 Atores Sociais em Campos do Jordão em relação ao Turismo: Posicionamentos 

 

Como já mencionado, o turismo de um Município deve ser sustentado pelo tripé composto 

pela comunidade, governo e iniciativa privada que se organizam para oferecer produtos e 

serviços ao turista. Esta subseção traz os resultados das pesquisas realizadas com os atores sociais 

de Campos do Jordão e com turistas para, por meio do entendimento dos respectivos 

posicionamentos em relação ao turismo, apoiar a análise da produção social do espaço desse 

Município turístico. A metodologia utilizada para cada pesquisa foi devidamente explicada na 

Seção 4. 

 

5.2.1  O Turista e a Paisagem Urbana de Campos do Jordão 

 

Uma vez que o modo de produção é rebatido no território (SPOSITO, 2000, p. 51,53) e 

fazendo-se a transferência desse processo para a atividade turística que igualmente causa 

impactos sócio-espaciais nos lugares onde acontece, considera-se relevante para esse trabalho 

conhecer como o consumidor do lugar turístico observa a paisagem urbana encontrada em 

Campos do Jordão, como subsídio aos objetivos  propostos nesse trabalho. Assim, realizou-se a 

pesquisa com turistas, no dia 30 de julho de 2005. Para auxiliar na análise dos resultados desta 
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pesquisa em relação às hipóteses iniciais, conforme projeto descrito no APÊNDICE A, apresenta-

se antes uma breve discussão sobre paisagem urbana, percepção, imagens e imaginários. 

Tal como Castro (2002, p. 123) que analisa a paisagem como uma escrita no espaço a ser 

interpretada no contexto histórico das sociedades, para Cosgrove e Daniels (apud SARMENTO, 

2004, p. 36), “as paisagens podem ser percebidas como imagens pictóricas, cuja história está 

amarrada à inscrição de imagens sobre o ambiente envolvente de vários media criados em várias 

superfícies”. De acordo com Sarmento (2004, p. 37) os geógrafos da paisagem voltaram-se para 

as humanidades, em especial a teoria literária, a semiótica e a teoria do discurso e desenvolveram 

formas de ler a paisagem como se tratasse de um texto, utilizando conceitos como os de 

intertextualidade e reader reception 70 . Barnes e Duncan (apud SARMENTO, 2004, p. 38) 

indicam que “os lugares são sítios intertextuais porque vários textos e práticas discursivas 

baseadas em textos prévios estão profundamente inscritos nas suas paisagens e instituições”. Para 

Barnes e Duncan (apud SARMENTO, 2004, p. 46), os discursos são: “o conjunto de práticas 

sociais por meio dos quais o mundo se torna significativo e inteligível: enquadramentos que 

incluem combinações particulares de narrativas, conceitos, ideologias e práticas de significados, 

cada um dos quais é relevante para um reino de acção social”. Com essa discussão, Sarmento 

deseja chamar a atenção para o cuidado que o pesquisador deve ter ao ler e interpretar 

representações e descrições do mundo, devendo perceber os discursos que há por trás delas: 

Há vários tipos de discursos, tais como o dos economistas, o dos geopolíticos, o 
dos planejadores urbanos, o dos promotores turísticos, e todos eles reproduzem 
diferentes tipos de imagens, tais como as contidas nas descrições dos viajantes, 
em mapas de propaganda ou as enraizadas na cartografia tradicional. Este é o 
resultado da existência de vários sítios de representação, de pontos de vista 
geográficos, culturais, políticos e teóricos a partir dos quais as representações 
são produzidas. Por outras palavras, as representações raramente são um fim por 

                                                           
70 Segundo Sarmento (2004, p. 38), a intertextualidade é definida como o processo por meio do qual o significado é 
produzido de texto para texto em vez de entre texto e o mundo. Para Lye (1996) a expressão reader reception  define 
que o significado de um texto é o que acontece quando o leitor o lê: “These are general positions within the 
understanding that the 'meaning' of a text is what happens when the reader reads it”. 
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si sós. Para além disso, há várias formas de ver e ler a paisagem. Quando 
estamos a interpretar e a ler representações, é fundamental percebermos os 
discursos nos quais elas estão situadas (SARMENTO, 2004, p. 46). 

 

Para Yázigi (apud CRUZ, 2002, p. 109) a paisagem é “indesvinculável da idéia de espaço 

e constantemente refeita de acordo com os padrões locais de produção, da sociedade, da cultura, 

com os fatores geográficos, tendo importante papel no direcionamento turístico”, enquanto que 

para Barbosa (apud CRUZ, 2002, p. 108), a paisagem é “um ente cultural, portadora de signos, 

sendo a dimensão do visível, do real e do imaginário presentificado no espaço geográfico”. As 

paisagens, como um conjunto de formas heterogêneas em um determinado momento e entendidas 

como “reflexos dos espaços”, compartilham simultaneamente da transformação no espaço, senão 

em sua fisionomia, certamente sobre seus significados” (CRUZ, 2002, p. 108). Essa 

transformação é mais evidenciada na paisagem urbana, onde a ação dos atores sociais se 

materializa de forma mais intensa por meio do processo de uso e ocupação do solo urbano. 

 Definindo a paisagem urbana ou urbanística, Scherer (2002, p. 84,86), apresenta-a como 

“o conjunto constituído tanto pelas edificações como pelas relações que entre elas se estabelecem 

e sua inserção na malha urbana” e inclui, além dos projetos dos arquitetos, os de outros atores 

sociais, como aqueles que fazem suas casas e constituem bairros inteiros pelo processo de 

autoconstrução.  

Sendo, portanto, a forma da paisagem construída segundo princípios sócio-culturais e 

técnicos, esses princípios são “a expressão de valores que foram atribuídos a esse ou aquele 

arranjo, a esse ou aquele objeto ou conjunto de objetos num determinado tempo e num 

determinado espaço” (SANTOS, 2002, p. 188). Para o turismo, é o valor estético da paisagem 

que está em pauta (CRUZ, 2002, p. 110) e a paisagem urbanística tem grande relevância porque é 
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a “primeira instância do contato do turista com o lugar visitado e por isso ela está no centro da 

atratividade dos lugares turísticos” (CRUZ, 2002, p. 109). 

A percepção para Tuan (1980, p. 4) “é tanto a resposta dos sentidos aos estímulos 

externos, como a atividade proposital, na qual certos fenômenos são claramente registrados, 

enquanto outros retrocedem para a sombra ou são bloqueados. Muito do que percebemos tem 

valor para nós, para a sobrevivência biológica, e para propiciar algumas satisfações que estão 

enraizadas na cultura”. Obry (2003, p. 132) indica que “tudo que percebemos por meio dos cinco 

sentidos não passa de uma simples decodificação de ondas ponderadas percebidas pela atenção 

disponível e imediatamente traduzidas por nosso cérebro em forma de sons, cheiros, visões etc., 

os quais acreditamos naturalmente ser a verdadeira realidade”. Isto porque, ainda segundo Obry 

(2003, p. 132), a realidade de cada um difere das de outras pessoas que, apesar de utilizarem o 

mesmo processo, fazem-no, porém, com seus filtros individuais quais sejam: interpretações, 

crenças, emoções, experiências e disponibilidade de atenção que atuam sobre cada um.  Esses 

filtros têm a seguinte classificação: 

Em face das faculdades perceptivas de uma realidade, ressalta-se que seu caráter 
subjetivo deriva sobretudo dos chamados “filtros” interpostos na relação 
imagens-espetáculo e imagens mentais. Esses filtros são de ordem fisiológica, 
psicológica e social. O primeiro filtro, o fisiológico, assegura a transmissão da 
informação; os outros dois – psicológico e social – asseguram a organização e a 
interpretação das informações retidas. Da união dos três, resulta a apreciação da 
realidade percebida (ROUGERIE e BEROUTCHACHVILI apud FIGUEIREDO 
e MANHI, 2006, p. 171). 

 

Portanto, a mesma paisagem vista por dois ou mais observadores em um determinado 

momento é percebida de forma diversa de acordo com o estado físico-emocional de cada 

observador. Segundo Gastal (2005, p. 50), as imagens por eles visualizadas podem ser 

“representativas – aquelas que registram “realisticamente” aspectos figurativos dos objetos – e 

não representativas ou abstratas; aquelas que proporcionam uma percepção, mas não uma 
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percepção de.” Gastal (2005, p. 50) explica que essa “percepção de”  pode significar que uma 

imagem desmaterializada é capaz de nos transmitir um sentimento de angústia, opressão ou 

tranqüilidade.  

Para Crompton (apud ROSS, 2001, p. 87) as imagens de locais de férias são “a soma de 

crenças, idéias e impressões que uma pessoa tem de um local de destino”. As crenças, idéias e 

impressões são levadas ao turista potencial por meio de material promocional veiculado pela 

mídia, incluindo roteiros organizados e comercializados pelo trade turístico, além da transmissão 

de depoimentos de pessoas que conheceram o destino e compartilham suas experiências com 

parentes e amigos. Entretanto, para Kotler (apud GASTAL, 2005, p. 53), “a imagem é mais que 

uma crença, pois envolveria um conjunto mais amplo de idéias sobre uma localidade ou pessoa, 

instituição, marca, e que essas idéias não se transformam, necessariamente, numa atitude positiva 

em relação à aquisição de um produto [...] e nesses termos, para o marketing, a imagem é algo 

que deve ser administrado”. Por outro lado, de acordo com Gastal (2005, p. 55), “as teorias mais 

recentes preferem trocar a colocação do marketing, quando se fala em imagem, como o proposto 

por Kotler, deixando o termo imagem para as narrativas visuais71 e para aquilo que o marketing 

denomina imagem: o conjunto de idéias sobre algo, utilizando o conceito de imaginário”, como 

segue:  

Não é a imagem que produz o imaginário, mas o contrário. A existência de um 
imaginário determina a existência de um conjunto de imagens. A imagem não é 
suporte, mas resultado. Refiro-me a todo tipo de imagem: cinematográficas, 
pictóricas, esculturais, tecnológicas e por aí afora. Há um imaginário parisiense 
que gera uma forma particular de pensar a arquitetura, os jardins públicos, a 
decoração das casas, a arrumação dos restaurantes etc. O imaginário de Paris faz 
Paris ser o que é. Isso é uma construção histórica, mas também o resultado de 
uma atmosfera e, por isso mesmo, uma aura que continua a produzir novas 
imagens” (MAFFESOLI apud GASTAL, 2005, p. 55). 

 

                                                           
71 De acordo com Gastal (2005, p. 48), “Frederic Jameson prefere falar em narrativas visuais, justamente para fugir 
dos conflitos que o termo imagem coloca”. 
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Ao considerar esse ponto de vista e segundo Castro (2002, p. 123), a paisagem “exprime 

uma civilização, é uma marca, uma geo-grafia, ou seja, uma escrita no espaço e tem de ser 

interpretada no contexto histórico das sociedades”.  Como por exemplo, no caso de Campos do 

Jordão, já na década de 1960, havia uma valorização da paisagem verde, muito em função dos 

desmatamentos, mas havendo também uma tendência em dissimular a paisagem produzida pela 

pobreza, conforme registrado na Reinvindicação do Município enviada ao Governador do Estado 

de São Paulo, Dr. Roberto de Abreu Sodré, com base no planejamento global da Estância pelo 

então Prefeito, Dr. José Antônio Padovan, que solicitava entre outros apoios o de reflorestamento 

de áreas livres do Município pelo Horto Florestal com o “plantio de pinus e outras árvores 

ornamentais, tornando-as belos bosques, aumentando o espaço verde na Estância, protegendo 

contra a erosão e restabelecendo os pinheiros. Seria útil também para esconder certas ruas abertas 

no morro” (ROZETO ; LIMA, 1968, p. 71,76). Percebe-se que havia um interesse maior com a 

estética visual do que com a busca de soluções para as questões sociais. Castro (2002, p. 138)  

afirma que “não é possível tratar em separado uma paisagem para o Turismo e outra para 

sociedade e, enquanto esta parece ser a prática dos países que mais investem na atividade, o 

contrário disso tem sido um erro estratégico em países periféricos onde é impossível 

esconder a pobreza” (grifo nosso). 

Lacoste (apud CASTRO, 2002, p. 123), ao fazer uma reflexão sobre ideologia e paisagem, 

chama a atenção para o desenvolvimento da estética das paisagens que conduz ao 

escamoteamento de certos problemas: “há uma visibilidade seletiva, na qual a realidade fica 

distorcida por não exibir o que é considerado “feio”, como a paisagem produzida pela pobreza, 

por exemplo”. Castro (2002, p. 138) reconhece que a pobreza é de fato “feia” porque a considera 

anti-ética em um mundo que concentra cada vez mais riquezas e duvida do argumento que 

assume a degradação da paisagem urbana como uma conseqüência apenas da pobreza, a ela 
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atribuindo a responsabilidade maior por este processo e aos pobres a má qualidade da paisagem 

dos seus espaços residenciais. Quanto à paisagem turística, Castro (2002, p. 133) acredita que “o 

ponto de partida é apontar o erro em pensar a paisagem apenas para o turismo, ignorando que 

quanto mais valorizada socialmente, mais valor o lugar adquire, seja para seus habitantes, seja 

para seus visitantes”. Para Castro (2002, p. 122), a paisagem é o que se vê, supondo 

necessariamente a dimensão do real concreto, que se mostra, e a representação do sujeito, que o 

codifica no ato da observação. Assim, a paisagem, como fruto dessa observação, “resulta de um 

processo cognitivo, mediado pelas representações do imaginário social, pleno de valores 

simbólicos”. O imaginário social para Campos do Jordão, reforçado pelo city marketing72, é o de 

estância de inverno sofisticada, com gente bonita e elegante acomodada em hotéis de luxo, 

freqüentadora de restaurantes finos e das lojas de grifes locais e das que são expositoras nas 

temporadas de inverno.  

 

5.2.1.1 Resultados da Pesquisa: O Turista e a Paisagem Urbana de Campos do 

Jordão 

 

Para conhecer o posicionamento dos turistas ante a paisagem urbana de Campos do 

Jordão, elaborou-se o projeto de pesquisa, cujo detalhamento é apresentado no APÊNDICE A. Os 

resultados que seguem representam o perfil do turista de Campos do Jordão e como vêem a 

paisagem urbana do Município.  

 

                                                           
72 Marketing de cidade utilizado como instrumento das políticas urbanas para captação de investimentos privados ou 
inserção do Município nos cenários nacional ou internacional entre outros objetivos. “O city marketing “vende” a 
cidade toda, apresentada na forma de produto” (SÁNCHEZ, 2001, p. 171). 
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1) Cidade onde reside: sem dúvida o maior público é composto por paulistanos (47%) e 

paulistas (38%). 

47%

38%

1%

1%
5%

2%

1% 1%1%
1%
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EXTERIOR

 

Gráfico 1: Local de residência 

 

2) Faixa etária: nesse resultado, nota-se que a faixa etária é aquela entre 35 a 50 anos 

(37%), seguida pela de 51 a 65 anos (23%), sendo, portanto, um público predominante adulto. 
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Gráfico 2: Faixa etária 
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3) Sexo: embora o público maior seja de homens, a diferença é de apenas 10%. 

55%

45%

MASCULINO

FEMININO

 

Gráfico 3: Sexo 

 

 

 

 

4) Grau de instrução: o nível superior, com 53%, é a escolaridade maior entre os 

entrevistados, seguido do ensino médio (31%). 
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Gráfico 4: Grau de instrução 

 

 



 

 

243

5) Tempo de permanência em Campos do Jordão: o turista de um dia com 40% é o 

maior público, seguido por aqueles que permanecem por um fim de semana (28%). Observa-se 

que ainda há turistas que permanecem por um período mais longo de 1 a 3 semanas (24%), 

podendo-se inferir que sejam os de residências secundárias. 

0%

28%

3%

40%

24%

5%

MEIO DIA

FINAL DE
SEMANA

1 MÊS

UM DIA

1 A 3 SEMANAS

ACIMA DE 1
MÊS

 

Gráfico 5: Tempo de permanência 

6) Renda familiar: 77% dos entrevistados têm renda acima de R$ 1.771,00, sendo que 

35% desses pertencem à classe A1, com renda superior a R$ 5.550,00, demonstrando que a mídia 

dirigida aos turistas da Classe A tem sido eficaz. 
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Gráfico 6: Renda familiar 
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Para as questões 1, 4, 5 e 6 foram feitos cruzamentos para se verificar o grau de instrução, 

a renda e a origem do visitante de um dia, obtendo-se os Gráficos 7, 8 e 9 abaixo que indicam que 

os turistas de um dia de Campos do Jordão têm nível superior em sua maioria (45%), sendo que 

29% têm renda entre R$ 2.944,00 a R$ 5.554 (Classe A2) e 26% com renda acima de R$ 

5.550,00 (Classe A1) e 50% deles são paulistanos.  Estes dados quebram o mito de que o 

visitante de um dia em Campos do Jordão é somente da classe baixa e não consome no 

Município, uma vez que se pode inferir que visitantes Classes A1 e A2 fazem refeições em 

restaurantes e têm poder aquisitivo para comprar produtos e serviços se assim o desejarem. As 

boas condições das Rodovias Carvalho Pinto, Presidente Dutra e Floriano Rodrigues Pinheiro 

permitem que as pessoas se desloquem com facilidade a Campos do Jordão para passarem um dia 

diferente e fugirem do estresse. 
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Gráfico 7: Cruzamento das questões 4 (grau de instrução) e 5 (tempo de permanência) para 
visitantes de um dia (40%) 
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Gráfico 8: Cruzamento das questões 5 (tempo de permanência) e 6 (renda familiar) para 
visitantes de um dia (40%) 
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Gráfico 9: Cruzamento das questões 5 (tempo de permanência) e 1 (cidade de origem) para 
visitantes de um dia (40%) 
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7) Como soube de Campos do Jordão: as respostas foram múltiplas, conforme se 

constata no Gráfico 10. Porém, considerando que a maior porcentagem foi para o item “outros” 

(59%), elaborou-se o Gráfico 11 para identificar os motivos indicados nesse item. Salienta-se que 

15% dos entrevistados ficaram sabendo de Campos do Jordão por meio do trabalho, evidenciando 

a mão-de-obra externa que vai ao Município na temporada de inverno por meio das empresas 

expositoras. 
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Gráfico 10: Meio pelo qual soube de Campos do Jordão 
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Gráfico 11: Detalhamento das repostas indicadas como “outros” (59%) 

 

 

8) O que o levou a visitar Campos do Jordão?  Por conter Múltiplas Respostas (RM), as 

respostas foram desdobradas em três gráficos. Percebe-se que o clima é de fato o maior atrativo 

do Município. Isto indica a importância da preservação e conservação do meio ambiente, 

evitando-se a geração de impactos ambientais que alterem o clima (desmatamentos, canalização 

de rios, impermeabilização do solo etc.): 
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Gráfico 12: Motivação da visita (77%) 

 

8%
8%

8%

26%
8%

8%

8%

26%
CLIMA/GASTRO/PTUR

CLIMA/PTUR/FINVERNO

CLIMA/GASTRO/PTUR/FINVERNO

CLIMA/OUTROS

CLIMA/GASTRO

CLIMA/GASTRO/OUTROS

CLIMA/FINVERNO

CLIMA/PTURÍSTICOS
 

Gráfico 13: Motivação da visita (12%) 
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Gráfico 14: Motivação da visita (11%) 
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9) Campos do Jordão é conhecida como a Suíça brasileira? O(A) Sr.(a) concorda ou 

discorda e por quê? Esta questão objetiva verificar o grau de aceitação da marca “Suíça 

Brasileira” para Campos do Jordão. Nota-se que, de fato, a marca é aceita. No entanto, entre os 

que discordam (19%) e os que concordam com ressalva (6%), 11% indicaram a cidade de 

Gramado, RS, como aquela que mais se assemelha à Suíça. 

 

72%

6%
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Gráfico 15: Grau de aceitação da marca “Suíça Brasileira” 

 

10) Como o(a) Sr.(a) classifica a paisagem urbana de Campos do Jordão?  Com esta 

questão desejou-se descobrir se o visitante de Campos do Jordão observa a existência de favelas 

na paisagem urbana, mas a questão foi disfarçada para não direcionar a resposta do entrevistado 

ao se fazer uma questão direta como: O Sr.(a) observou a existência de favelas na paisagem 

urbana de Campos do Jordão? Para 83% dos entrevistados a paisagem do município é agradável, 

sendo que a existência de favelas é comentada dentro dos pontos negativos levantados por meio 

da questão 11 e mostrados no Gráfico 19. 
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Gráfico 16: Classificação da paisagem urbana de Campos do Jordão pelo turista 

 

11) Gostaria de fazer algum comentário? Com esta questão deixou-se em aberto para 

quaisquer comentários que os entrevistados quisessem fazer. Em termos gerais, o resultado é 

apresentado de acordo com a classificação indicada no Gráfico 17 (positivos - 11% e negativos - 

49%). Desses últimos, salienta-se que 44% dos entrevistados mencionaram a  existência de 

favelas, conforme apresentado no Gráfico 19. 
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Gráfico 17: Comentários agrupados de forma geral 
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Gráfico 18: Comentários positivos (11%) 
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Gráfico 19: Comentários negativos (49%) 

O item urbanismo com 29% das respostas no Gráfico 19 resume comentários feitos 

referentes à “cidade abandonada” e “esgoto”. 

O Gráfico 20 demonstra como os turistas que permanecem no Município nos períodos de 

1 a 3 semanas, 1 mês e acima de 1 mês, em um total de 47 formulários respondidos, observam a 

paisagem urbana de Campos do Jordão. Nota-se que, mesmo ficando no Município por mais de 
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uma semana - tempo suficiente para circular entre os atrativos do Município -, 15% desses 

turistas não mencionaram nenhum ponto negativo. 

60%15%

25% COMENTÁRIOS
NEGATIVOS
COMENTÁRIOS
POSITIVOS
NÃO COMENTOU

 

Gráfico  20: Como os turistas que permanecem no Município por período superior a uma semana 
observam a paisagem de Campos do Jordão 

 

Em resumo, o perfil atual do turista de Campos do Jordão é daquele oriundo do Estado de 

São Paulo (capital e interior); com idade entre 35 e 50 anos; dividido quase que meio a meio 

entre masculino e feminino; com escolaridade em nível superior; pertencente à Classe A1, 

segundo o Critério de Classificação Econômica Brasil e tem como principal motivação o clima.  

O texto abaixo oferece de antemão uma resposta negativa ao problema levantado no 

projeto dessa pesquisa: “o turista que visita Campos do Jordão observa a existência de moradias 

precárias evidenciada em sua paisagem urbana?”: 

O Britador e Santo Antonio destacam-se na paisagem da cidade devido a dois 
aspectos: a) ocupam um dos mais altos morros, logo à entrada principal da 
cidade, mostrando o casario simples espalhado irregularmente, o que destoa de 
imediato da imagem de Campos do Jordão veiculada na publicidade. Isto 
significa que, apesar de estarem a apenas 1.300 metros do Portal de Campos – a 
principal entrada da cidade – estes bairros sequer são percebidos pelos visitantes, 
pela mídia e até mesmo pelos governantes (ALMEIDA, 1999, p. 72). 

 

Os resultados da pesquisa mostram o quão próximo Almeida chegou da hipótese dessa 

pesquisa, uma vez que 83% dos entrevistados consideram a paisagem urbana de Campos do 
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Jordão agradável (questão 10), embora em 49% das respostas à questão 11 (aberta a 

comentários), foram indicados pontos negativos, sendo que a existência de favelas foi citada em 

44% dessas respostas. 

Para Silva (2004, p. 31), “o viés que se interpõe entre a realidade e a imagem formada 

pelo turista tanto revela novas qualidades quanto encobre aspectos negativos dos lugares”. Os 

exemplos citados são Chinatown (Nova Yorque, EUA) onde o turista fica encantado com o 

estímulo de seus sentidos da visão e do olfato; saindo com uma feliz ignorância do apinhamento, 

das vidas apáticas e do jogo atrás das vistosas fachadas (TUAN apud SILVA, 2004, p. 31) e “o 

turista estrangeiro que vem ao Brasil e reconhece nas favelas do Rio de Janeiro uma beleza 

peculiar no arranjo de casas e morros, ou encanta-se com o movimento de pessoas nas ruas 

centrais de São Paulo, repletas de camelôs” (SILVA, 2004, p. 31). Conclui-se por meio dessa 

pesquisa que o turista de Campos do Jordão observa seus morros ocupados por moradias, 

precárias ou não, mas isso não chega a prejudicar o imaginário que trouxe consigo e nem seu 

prazer em estar no Município, remetendo-nos a Yi-Fu Tuan (1980, p. 72) quando diz que a 

percepção do visitante freqüentemente se reduz a usar os seus olhos para compor quadros.   

Segundo Figueiredo e Manhi (2006, p. 171), “a imagem da paisagem solidifica-se a partir 

da publicidade turística, do jornalismo, das imagens construídas, da ação dos profissionais (guias, 

agentes). Este conjunto de imagens é induzido pelo marketing realizado por meio da mídia que 

divulga o Município como representativo de ótima gastronomia, inverno romântico e 

aconchegante, de cultura e de estilo de vida sofisticado, criando assim, “uma aura, ou seja, como 

uma atmosfera que envolve o objeto ou a situação, mas que também a ultrapassa, como uma 

força de ordem espiritual, uma construção mental que se mantém ambígua, perceptível, mas não 

quantificável” (GASTAL, 2005, p. 74). Esse pensamento é reiterado por Rodrigues (apud 

PORTUGUEZ, 2001, p. 44) ao afirmar que os promotores de um destino turístico captam “o 
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imaginário expresso no comportamento individual e coletivo da demanda turística e se esforçam 

em criar realidades simuladas para atender os anseios da clientela que compra não somente a 

viagem, mas a ideologia de um novo modo de viver.” O resultado da questão 9, onde 72% dos 

entrevistados concordam com a marca “Suiça brasileira” para Campos do Jordão comprova a 

eficácia do marketing da cidade que lançou essa marca a partir da comparação entre os climas do 

Município e de Davos-Platz, na Suíça, já registrada na literatura na década de 1940 (FERRAZ, 

1941, p. 130). 

O imaginário do turista do Município é, assim, reforçado pelo cenário “kitsch” ou falso, 

identificado pela transposição e adaptação de estilos europeus vernáculos que tornaram Campos 

do Jordão conhecida como a “Suíça brasileira” (SILVA, 2004, p. 24). De acordo com Silva 

(2004, p. 64), as paisagens produzidas para o turismo, seguindo a caracterização temática de 

“identidades” padronizadas pelo mercado, auxiliam na incorporação e na manutenção de 

características peculiares ao lugar turístico. Em Campos do Jordão, esse esforço vai além da 

cenarização porque incorpora serviços com os quais os turistas estão habituados em sua origem: 

Carros, comidas, diversões e compras reproduzem, na serra, o cotidiano das 
classes altas de São Paulo e de outros grandes centros emissores, durante os 
meses de “frio”. A cidade-vitrine instala-se, porque não basta estar na montanha, 
há todo um aparato necessário para servir e ao mesmo tempo atrair cada vez 
mais os seus ricos freqüentadores. Quanto a isto, o poder público e os 
negociantes locais esmeram-se em materializar as expectativas dos turistas, por 
meio da produção da paisagem (ALMEIDA, 1999, p. 57).  

 

Para ilustrar a expressão “cidade-vitrine” criada por Almeida (1999, p. 57), apresenta-se a 

seguir o Quadro 8, contendo uma seqüência de fotos que demonstram a criação de vitrines e 

cenários exibidos aos turistas no mês de julho de 2005 e suas respectivas formas desmontadas já 

na segunda semana de agosto: 
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30 de julho de 2005 09 de agosto de 2005 

  

Estande da KIA na Av. Macedo Soares 

  

Estande da TIM na Av. Macedo Soares 

  

Market Plaza na Av. Macedo Soares 

  

Bungee Jump do espaço Oral-B na Av. Vitor Godinho 

  

Estande da Rede TV na Av.Antonio Nicola Padula 
 

Quadro 8: Fotos da cenarização de Campos do Jordão  no Bairro de Capivari 
Fonte: Pivott (2006) 
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30 de julho de 2005 09 de agosto de 2005 

  

Shopping Ponto Frio na Av. Emílio Ribas 

  

Estande da Toyota na Av. Emílio Ribas 

  

Praça Benetido Calixto 
 

  

Estande da Peugeot na Av. Vitor Godinho 

  

Estande da Brazolin na Rua Diogo Carvalho 

Quadro 8: Fotos da cenarização de Campos do Jordão – continuação 
Fonte: Pivott (2006) 
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Estande da Audi na Av. Vitor 
Godinho – 30/7/05 

Estande da Audi visto da Av. 
Macedo Soares  - 30/7/05 

Estande da Audi visto da Av. 
Macedo Soares - 09/08/05 

   
Estande da Companhia de Viagem 
na Rua Djalma Forjaz - 
30/7/05 

Bastidores dos Estandes 
Companhia de Viagem e Revista 
Caras - 30/7/05 

Área de estacionamento utilizado 
pela Companhia de Viagem e 
Revista Caras - 09/08/05 

   
Estande da Revista na Rua Djalma 
Forjaz 
30/7/05 

Bastidores dos Estandes 
Companhia de Viagem e Revista 
Caras 
30/7/05 

Área de estacionamento utilizado 
pela Companhia de Viagem e 
Revista Caras 
09/08/05 

Quadro 8: Fotos da cenarização de Campos do Jordão - continuação 
Fonte: Pivott (2006) 
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As fotos do Quadro 9 abaixo ilustram como Campos do Jordão se apresenta com a 

temática européia. 

 

   

   

   

Quadro 9: Tematização de Campos do Jordão ao cenário do interior da Europa - 30/07/05 
Fonte: Pivott (2006) 

 

As fotos seguintes, constantes do Quadro 10, mostram a ocupação das calçadas com mesas 

e cadeiras a exemplo dos boulevards europeus que se caracterizam por ruas e calçadas largas com 

árvores em ambos os lados. Diferentemente, em Campos do Jordão, as ruas e calçadas são 

estreitas, possuem algumas árvores de plátanus, com galhos cortados por causa da fiação elétrica 

dos postes. As mesas e cadeiras colocadas nas calçadas obrigam os pedestres a circularem nas 

ruas em meio ao trânsito de automóveis. Na primeira foto, nota-se mesas e cadeiras inclusive no 

asfalto, por onde caminham turistas e passam automóveis. 
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Quadro 10: Ocupação e uso de ruas e calçadas 
Fonte: Pivott (2006) 

 

 

5.2.2 Visão do Morador em relação à Atividade Turística 

 

Dentre os benefícios atribuídos ao turismo está o de que a atividade promove a paz e tem a 

capacidade de trabalhar em prol da aproximação dos povos. Porém, Krippendorf desconhece 

experiências ou exemplos positivos nesse sentido e por isso acredita que, na maioria dos casos, o 

encontro entre turistas e autóctones “segue a lógica de um clichê, é artificial e enganador”: 

Nesse caso – em que domina a motivação da fuga e do egocentrismo, onde a 
invasão das massas não pode ser dominada senão pela massificação dos 
serviços, em que o comércio, a agitação e a remessa de divisas para o exterior 
reinam como senhores absolutos, em que os sentimentos de inferioridade e de 
superioridade podem nascer e em que as diferenças são muito grandes – é 
inevitável que o coração não participe e que qualquer tipo de encontro se torne 
impossível. Mesmo quando os cidadãos das nações industriais dirigem-se às 
regiões turísticas de seu próprio país e podem, portanto, travar contatos em um 
nível social equivalente, raramente ocorre uma aproximação real 
(KRIPPENDORF, 2001, p. 83). 
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O distanciamento entre turista e autóctone identificado por Krippendorf  (2001, p. 84) está 

no fato de que o primeiro representa um fator econômico – relações comerciais - para o segundo 

e também porque o turista não busca um encontro com os residentes, mas a satisfação da sua 

necessidade de repouso. De acordo com Ruschmann (1997, p. 10,23), os turistas não possuem 

uma “cultura turística”, acreditam que seu tempo livre é sagrado e que têm o direito de usufruir 

pelo que pagaram, não se sentindo responsáveis pela preservação da natureza e da originalidade 

das destinações.  

Por outro lado, Jan Van Harssel  (apud LAGE ; MILONE, 1998, p. 38) cita o índice nível 

de irritação (irridex construído por Doxey), com referência ao atrito que não pode ser 

completamente evitado entre o turista e o receptor. Esse índice envolve quatro níveis de reação 

por parte da população receptora: 

 a) a euforia – os turistas são vistos como solução para o crescimento econômico da 

localidade e recebidos de forma eufórica; 

 b) a apatia – os autóctones se habituam à vinda de visitantes;  

c) o aborrecimento – o fluxo de turistas alteram o cotidiano da localidade: os valores e a 

cultura tradicional podem ser ameaçados, perda de acesso às facilidades, inflação nos 

preços dos produtos e serviços, criação de praias particulares, filas, sujeira, 

congestionamentos etc. 

d) o antagonismo -  quando a população receptora começa a manifestar dúvidas sobre os 

benefícios do turismo e a atribuir aos turistas todos os problemas pessoais e sociais. 

No caso de Campos do Jordão, por meio das entrevistas com lideranças governamentais e 

empresariais, apreendeu-se que há entre eles o estágio da euforia para turistas de residências 

secundárias classe A (o trabalho no sentido de atrair esse público é constante por meio de 

divulgação e de legislações) e de aborrecimento para com os excursionistas de um dia ou de “um 
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tanque”, refletido em atitudes de antimarketing  para esse público, conforme comentado no item 

4.2. A rejeição ao turista de massa também foi registrada por Oliveira ao comentar a inauguração 

da Rodovia SP-123 em 1978: 

De um lado, a nova rodovia facilitou o acesso da classe média-alta em seus 
veículos particulares, de outro, propiciou a articulação da cidade com a rota do 
Turismo de Massa, “os farofeiros”, como são designados pejorativamente 
aqueles consumidores de finais de semana, via excursões. Os males da cidade, 
certamente, passaram a ser associados a estes, pois, no senso comum 
predominante, pouco ou nada contribuem para a economia local, possuem maus 
hábitos, e além de tudo (o que incomoda os setores locais), disputam espaços e 
lugares daqueles que contribuem para os bolsos e negócios citadinos 
(OLIVEIRA, 1991, p. 74). 

 

Acreditando-se que a visão da elite difere da população, buscou-se conhecer como os 

residentes não participantes desse grupo em Campos do Jordão vêem a atividade turística no 

Município. Para tal efeito e diante da disponibilidade de material em fontes secundárias, 

encontradas por meio da pesquisa exploratória, optou-se por levantar essa informação com base 

nos seguintes trabalhos acadêmicos que contêm pesquisas com moradores, incluindo questões 

que abordam esse objetivo: 

a) IEML – Instituto de Estudos Monteiro Lobato, A vida em Campos do Jordão. Resumo 

da pesquisa aplicada nas favelas, 1980; 

b) José Guilherme de Almeida, Campos do Jordão, SP: contrastes entre riqueza e pobreza 

num espaço turístico - realizado nos bairros Britador e Santo Antônio, 1999;  

c) Humberto Gallo Junior, Análise da Percepção Ambiental de turistas e residentes, como 

subsídio ao planejamento e manejo do Parque Estadual de Campos do Jordão (SP), 

2000;  
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d) Edivaldo Lopes Thomaz et al, Relatório de Campo: Percepção Ambiental, 2002; 

e) Alexandre Gonçalves Silva, - Educação Ambiental como Instrumento na Mitigação de 

Riscos Frente à Ocupação de Encostas no Município de Campos do Jordão – SP, 2002. 

A amostragem dessas pesquisas não é igual, girando entre 93 a 175 entrevistados. 

Entretanto, para fins de simples comparação entre as décadas de 1980 e 2000, mesmo não 

havendo um rigor metodológico entre as pesquisas, elaborou-se a Tabela 15 para algumas 

questões similares que constam nas quatro primeiras pesquisas. Os resultados das demais 

questões identificadas como pertinentes para esse estudo são comentadas em seguida. 
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Tabela 15: Dados sócio-econômicos da população de Campos do Jordão entre as  
décadas de 1980 e 2000. 

 
Pesquisa/questões Origem Renda Familiar O que mais gosta 

em Campos do 
Jordão? 

O que menos 
gosta em Campos 
do Jordão? 

IEML, 1980 
 
Bairros populares 
incluindo favelas: 
Vila Albertina e 
Vila Sodipe 
Público-alvo: 
175 chefes de 
família 
Faixa etária  
Não informada 

59% - Est. SP, 
(capital, interior,  Vale 
do Paraíba e Alta 
Mantiqueira) 
35% - Minas Gerais 
6% - Paraná, 
Guanabara e Paraíba 

38% - < 1 sm 
56% -  1 a 2 sm 
7% - > 2 sm 

60% 
- clima 
 
21,11%  
- emprego 

31%  
- frio, chuva e 
geadas 
 

Almeida, 1999 
 
Bairros populares 
incluindo favelas: 
Britador e Vila 
Santo Antônio 
Público-alvo: 
93 pessoas 
residentes nesses 
Bairros 
Faixa etária  
Não informada 

57,7% - natural de CJ 
26,7% - MG 
 7,0% - BA 
 6% - V.do Paraíba 
 5,8% - outros 

1,8 sm  
- média geral nos 2 
bairros   
 
2 sm  
- média geral dos 
empregados em 
Turismo  
 

83,9% 
- boa qualidade de 
vida  
 
35,5%  
- atrações   
 
 25,8% 
- clima 

25,8%  
- não encontra pior 
aspecto  
 
74,2%  
- questões relativas 
à administração 
pública 

Gallo Junior, 2000 
 
Bairro 
consolidado, 
segmentos médios:
Vila Abernéssia 
Público-alvo: 
100 pessoas 
Faixa etária 
predominante: 
30% - 22 a 35 
28% - 36 a 50 
24% - + de 50 

52% -  natural de CJ 
48%- Sul do Estado de 
Minas Gerais e do 
Vale do Paraíba  

 8% - < de 1 sm 
40% - de 1 a 3 sm 
26% - de 3 a 6 sm  
10% - de 6 a 13 sm 
1% - < de 13 sm 
11% - sem renda 
4% não respondeu 
 

 10% - falta de 
opção 
  9%  - alto custo 
de vida  
  5%  - desemprego 
  3%  - violência  e 
  9%  - aspectos 
atribuídos à má 
administração 
local: falta de 
escola, esgoto e 
hospitais. 

Thomaz et al, 2002
 
Bairro 
consolidado, 
segmentos médios:
Vila Abernéssia 
Público-alvo: 
118 jovens 
Faixa etária: 
14 a 18  

85% - CJ 
 

 7% - < de 1 sm 
34% - 1 a 2 sm 
A renda média de 
família com 4 
membros nos 
meses de junho e 
julho é: 
59% - > de 3 sm 

  

Fonte: organizado por Pivott  (2006)  
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Com relação à origem, na década de 1980, 100% dos moradores das favelas eram 

migrantes. Ao passo que, após 20 anos, mais de 50% desses moradores passam a ser naturais de 

Campos do Jordão. Isso pode ser explicado pela reprodução da família migrante, cujos filhos 

continuaram a morar nas favelas, conforme depoimento de José Roberto Damas Cintra73, uma das 

lideranças empresariais entrevistadas: 

Você não pode tirar aquele povo de lá. Aquele povo está lá já há 30 anos, 40 
anos, é uma instituição já, existem famílias inteiras que já se reproduziram lá 
naquele meio. Não adianta você ser falso, quer dizer, na frente da minha casa, eu 
abro a janela, tem uma favela lá minha frente, mas eu me lembro dessa favela 
quando eu era criança, quando ela começou, claro que ela se proliferou por 
causa da sanha dos políticos que passaram por aqui, a permissividade desses 
políticos que passaram por aqui (DAMAS CINTRA, 2006). 

 

Vê-se também que o fluxo de migração dos mineiros manteve-se na faixa de 26 a 37%, no 

mesmo período, sendo maior do que os migrantes oriundos do Vale do Paraíba. A taxa de 85% de 

nascidos em Campos do Jordão que aparece na pesquisa de Thomaz et al (2002) é justificada 

pelo público-alvo entrevistado: jovens residentes no Município na faixa etária de 14 a 18 anos.  

Em complementação, 80% dos entrevistados pelo IEML não pretendiam migrar 

novamente e consideravam Campos do Jordão a moradia definitiva (IEML, 1980). A pesquisa de 

Gallo Junior (2000, p. 109) identificou que, dos moradores abordados, 9% vivem há menos de 5 

anos em Campos do Jordão, 6% entre 6 e 10 anos, 20% entre 11 e 20 anos, 49% entre 21 e 40 

anos e 16% há mais de 40 anos.  

Para a questão referente à renda familiar, Gallo Junior (2000, p. 107) informa o resultado 

da mesma em reais, sendo necessário, para fins de comparação, fazer a conversão em salários 

mínimos que, em 2000, era de R$151,0074. Nota-se que a taxa das famílias que recebiam menos 

                                                           
73 Como contribuição da Profa. Dra. Vera Costa, registra-se a sua sugestão de informar que o entrevistado,  José 
Roberto Damas Cintra, foi vereador e Vice-Prefeito na gestão do Prefeito Lélio Gomes, 2001-2004 no Município de 
Campos do Jordão. 
74 Fonte: Disponível em: < http://www.portalbrasil.net/salariominimo.htm>. Acesso em 11 maio 2006 
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de um salário mínimo em 1980 (38%), diminuiu  consideravelmente para 8% em 2000. 

Entretanto,  as taxas de renda na faixa de 1 a 2 salários mínimos mantiveram-se próximas nesse 

período de 20 anos. 

Nas questões relacionadas ao que mais e menos gostam em Campos do Jordão, percebe-se 

que os entrevistados das pesquisas recentes reconhecem o clima, a qualidade de vida e as atrações 

turísticas como positivos, mas estão descontentes com os serviços públicos. 

A pesquisa realizada pelo IEML – Instituto de Estudos Monteiro Lobato em 1980 foi 

aplicada para 175 chefes de famílias residentes nas favelas localizadas na Vila Albertina e Vila 

Sodipe.  

Para os pesquisadores desse trabalho do IEML, “a verdadeira mudança de circunstâncias, 

que só aconteceria com a ajuda de forças externas (tais como a instalação de mecanismos de 

integração), poderia superar definitivamente a marginalidade 75  e provocar a dissolução das 

favelas de C. Jordão” (IEML, 1980, p. 13). 

A pesquisa realizada por Almeida (1999, p. 74) atingiu uma amostragem de 93 domicílios 

nos Bairros Britador e Vila Santo Antônio e a de Silva (2002) atingiu 130 de diversos Bairros. 

Quanto à questão da escolaridade, pode-se ter a Tabela 16 que demonstra que, de fato, a 

predominância é a baixa escolaridade nas favelas do Município. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            
 
 
75 De acordo com os autores da pesquisa, IEML (1980), marginalidade aqui utiliza o conceito de Ávila, sociólogo brasileiro: “diz-
se que uma população é marginal se ela vive em condições subumanas, sem poder participar dos valores da vida comunitária tais 
como educação, recreação, trabalho, trabalho permanente remunerado com salário condigno, assistência de saúde, condições 
satisfatórias de habitação, organização familiar estável. Os esforços da comunidade tem que ser dirigidos de maneira especial no 
sentido de favorecer esse grupo de marginais, uma vez que sua obtenção de condições de vida favoráveis é uma questão elementar 
de justiça. Portanto, o conceito de marginalidade, aplica-se a um grupo que vive fora de uma comunidade integrada”. 
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Tabela 16: Escolaridade por Almeida (1999) e Silva (2002) 

Almeida (1999) 
 

Silva (2002) 
 

Bairros: Britador e 
Vila Santo Antônio 

Faixa etária: não 
informada 

Bairros: diversos Faixa etária: não 
informada 

 
Escolaridade em anos: 
  7,1% - sem instrução 
60,6% - até 4 anos 
26,7% - + de 4 a 8 anos 
  2,8% - + de 8 anos 
  2,8% - superior 
 

 
Grau de instrução dos adultos: 
15% - analfabetos 
55% - fundamental incompleto 
19% - fundamental completo 
  8% médio incompleto 
  2% - médio completo 
0,5% - superior 

Fonte: organizado por Pivott (2006)  

A taxa de analfabetismo era de 50% em 1980 (IEML, 1980), caindo para 15% em 2002 

(SILVA, 2002), o que demonstra uma preocupação e um esforço por parte dos governos 

anteriores no sentido de diminuir o analfabetismo no Município. Segundo o Prefeito João Paulo 

Ismael, a taxa atual de analfabetos em Campos do Jordão é de 10%. Considerada pelo mesmo 

absurda, sua meta é baixá-la para 2%. 

A Tabela 17 indica a ocupação dos moradores entrevistados. Nota-se que a construção 

civil e os serviços lideram a ocupação da população nessas duas pesquisas. 

 

Tabela 17: Ocupação profissional dos moradores das favelas de Campos do Jordão 

Almeida (1999) 
 

Silva (2002) 
 

Bairros: Britador e 
Vila Santo Antônio 

Faixa etária: não 
informada 

Bairros: diversos Faixa etária: não 
informada 

32,3% - construção civil 
21,1% - limpeza 
  1,4% - indústria 
45,2% - outros serviços 
 

22% - construção civil 
2% - motorista 
1% - malharia 
2% - aposentado 
16% - do lar 
16% - comércio/hotelaria 
9% - serviços gerais 
19% - serviços doméstico 
11% - outros 
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Fonte: organizado por Pivott (2006) 

Almeida (1999, p. 85) levantou a opinião dos moradores entrevistados sobre o turista, 

obtendo o seguinte resultado: 64,5% consideram-no bom, 9,6% ruim e 25,8% acham que o turista 

é bom e ruim ao mesmo tempo. Constata-se, pois, que o índice irridex desses moradores está 

dividido entre euforia para aqueles que consideram bom ter turistas no Município, apatia para os 

que acham que o turista pode ser bom ou ruim e aborrecimento para os que consideram ruim a 

presença de turistas. 

O distanciamento entre turista e autóctone citado por Krippendorf  (2001, p. 84), também 

é identificado por Almeida (1999, p. 85) quando investiga a participação dos moradores nos 

eventos programados no Município. Dos seus entrevistados, 22,5% participam das festividades 

de aniversário da cidade somente quando há shows de artistas populares, 16,1% vão a rodeios, 

8,37% participam de outros eventos e 71% não freqüentam as festas e demais atividades do 

calendário turístico. A conclusão desse último autor é que apesar de perceberem de um modo 

geral positivamente o desenvolvimento turístico, há uma distância que separa os moradores do 

espaço dos equipamentos, serviços e atrações receptivas: 

O Turismo desenvolvido em Campos não integra o residente dos bairros 
analisados ao espaço ocupado pelos turistas, excetuando-se os vínculos de 
trabalho verificados na pesquisa. Dessa forma, o morador de Britador e Santo 
Antonio encontra-se marginalizado pela forma como o Turismo se apresenta na 
cidade, tanto em razão da natureza das ocupações disponíveis no setor para esses 
residentes, quanto pelo pouco uso que estes fazem dos equipamentos e serviços 
receptivos (ALMEIDA, 1999, p. 88). 

 

O Presidente da Associação Jordanense de Aposentados e Pensionistas – AJAPE, Hélio 

Rubbo, reitera essa conclusão em sua entrevista concedida à autora em janeiro de 2006: 

A população não tem uma preparação psicológica para turismo, desconhece. 
Tive um fato que uma senhora chegou aqui e disse que gostaria de conhecer 
Capivari. Você é jordanense?  "Eu sou, mas moro na Vila Santo Antonio, só que 
lá dizem para gente que a gente não deve  ir porque lá é lugar de rico”. A Sra. 
tem o direito de ir e vir sem constrangimento. Nota-se uma questão psíquica na 
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cabeça desse pobre. Agora estou tratando da participação de um restaurante 
grande em Capivari que quer fazer com a AJAPE,  bailes da terceira idade. 
Tenho 2.400  sócios, converso muito,"mas Capivari é muito ruim, lá as pessoas 
não gostam da gente". Tem que acabar com esse tabu. Precisa uma preparação 
psicológica por meio da Secretaria de Turismo que também é administrada por 
alguém que é lá de Capivari, acostumado com luxo, atendentes com preparação 
fora de Campos de Jordão. É o ponto de vista de um presidente de uma 
associação que tem pessoas que  ganham média de R$ 300,00 por mês. Eles não 
têm outro ambiente senão a AJAPE (HUBBO, 2006). 

 

Assim como Krippendorf  (2001, p. 84), Almeida (1999, p. 105) entende que a visão 

positiva do turismo em Campos do Jordão é associada “aos benefícios econômicos diretos 

provenientes do fluxo de turistas, principalmente com a geração de empregos, não estando 

relacionada às atrações ou ao uso dos equipamentos e serviços receptivos pelos moradores 

pesquisados”. 

 As informações a seguir foram obtidas por meio da pesquisa realizada por Gallo Junior 

(2000, p. 90) com uma amostra de 100 residentes originários de vários bairros de Campos do 

Jordão, entrevistados nas principais ruas da Vila Abernéssia, centro comercial e administrativo do 

Município, com acesso a todas as camadas sociais. 

De acordo com Gallo Junior (2000, p. 105), o índice de desemprego crescia em 2000, 

sendo o motivo atribuído à falta de oportunidade de trabalho nas atividades relacionadas ao 

turismo uma vez que a rede hoteleira traz mão-de-obra de outras localidades sob a alegação de 

que a clientela é de alto nível sócio-econômico e cultural e, portanto, requer equipamentos e 

serviços especializados que utilizam mão-de-obra com alto nível de escolaridade e qualificação 

adequada. 

Gallo Junior (2000, p. 124) perguntou aos residentes se achavam que a paisagem de 

Campos do Jordão deveria ser conservada. Para 23% dos respondentes a importância da 

conservação da paisagem é enfatizada em função da manutenção do turismo em Campos do 
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Jordão. Também para Gallo Junior (2000, p. 124), “as pessoas entendem que o turismo é 

vantajoso economicamente  para o Município e têm a noção de que sua paisagem é a responsável 

pelo sucesso dessa atividade”. Desse resultado, ainda são destacados pelos residentes: a beleza 

natural, indicada por 22%, a identidade do lugar por 15%, o clima por 12% e a natureza por 11%. 

Para essa pesquisa, além dos 100 moradores, Gallo Junior (2000, p. 90) entrevistou 100 

turistas na Vila Capivari com o objetivo de comparar as respectivas opiniões. Para a questão: 

“você acha que o Turismo traz problemas para Campos?”, 72% dos residentes consideram que o 

Turismo não traz nenhum tipo de problema para Campos do Jordão, enquanto que dos turistas, 

56% têm essa mesma opinião (2000, p. 132). Percebe-se que os turistas, mais do que os próprios 

residentes, reconhecem os impactos negativos da atividade turística, o que nos remete à 

conclusão de Krippendorf  e Almeida sobre a visão dos benefícios econômicos que os residentes 

têm em relação aos visitantes apesar dos impactos que o turismo causa. No entanto, Gallo Junior 

(2000, p. 134) verificou que, tanto para os residentes quanto para os turistas, a sujeira e o lixo são 

os principais problemas gerados pelo turismo, com 58% e 52% das respostas, respectivamente. 

Os residentes ainda apontaram como problemas: o trânsito (21%), a ostentação dos visitantes 

(7%), os aumentos dos preços (7%) e a degradação ambiental acarretada (7%). Os resultados 

dessa pesquisa confirmam os de Almeida (1999) quanto ao índice irridex, havendo o estágio de 

euforia (72% dos residentes vêem o Turismo como benéfico) e de aborrecimento pelos problemas 

acima apontados. 

Os dados abaixo foram retirados do trabalho Relatório de Campo: Percepção Ambiental 

realizado por Thomaz et al (2002), cuja amostragem foi de 118 entrevistados. O objetivo geral 

dessa pesquisa foi caracterizar o espaço vivido pelos jovens de 14 a 18 anos no Bairro de 

Abernéssia, em Campos do Jordão. Os dados levantados sobre esses jovens complementam o 

perfil dos residentes do Município levantados pelas demais pesquisas acima citadas. 
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De acordo com Thomaz et al (2002), apenas 42% dos entrevistados tiveram a 

oportunidade de freqüentar cursos profissionalizantes. Destes, 56% fizeram cursos de 

informática, 30% outros cursos (datilografia, auxiliar administrativo, guarda-mirim, técnico de 

administração de empresas, padeiro, secretariado, contabilidade, recursos humanos, corte e 

costura, mecânico, eletricidade, malharia), 6% idiomas e 8% turismo. A maioria considera os 

cursos proibitivos em razão da renda familiar.  

Ao serem questionados sobre se fariam algum curso na área de turismo,  56% respondeu 

que sim. Para estes, foi perguntado que curso fariam e as respostas foram: 15% agente de viagem, 

7% eventos, 37% hotelaria, 16% guia, 3% alimentação, 3% lazer e recreação, 13% indiferente e 

6% outros. 

Dos entrevistados, 44% trabalham nos seguintes setores: 52% serviços, 16% turismo, 22% 

comércio e 10% na construção civil. Dos familiares, apenas 26% trabalham em Turismo, nas 

seguintes áreas: 31% hotelaria, 25% alimentação, 11% eventos e 33% outros. 

Em termos de perspectivas de futuro em Campos do Jordão, 40% desses jovens não vêem 

oportunidades de futuro, 26%  vêem futuro com outras atividades, 12% vêem futuro com turismo, 

7% vêem futuro fora de Campos do Jordão, 7% não sabem e 8% não responderam. 

Não resta dúvida de que o jordanense reconhece a relevância do turismo para a economia 

do Município, embora sua mão-de-obra não seja totalmente absorvida pelos empreendimentos 

turísticos e eventos programados. Há uma retração por parte dos moradores em relação aos 

turistas no que tange convívio, mas não quanto à possibilidade de trabalho que, entretanto, está 

condicionada à capacitação profissional para o setor que é praticamente inexistente no Município. 
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5.2.3 Visão das Lideranças Políticas e Empresariais em relação ao Turismo do 

Município 

 

Nas comunidades receptoras de turismo, a sua operacionalização se baseia em três 

elementos que formam um tripé: governo, empresariado e comunidade (PIVOTT, 2003, p. 101). 

Denominados “agentes envolvidos no turismo”, cada elemento desempenha importante papel no 

desenvolvimento turístico de um Município, uma vez que as decisões por eles tomadas em 

conjunto ou separadamente irão afetar diretamente tanto a oferta quanto a demanda turística. 

Para o setor do turismo, entende-se que o planejamento participativo é fundamental para a 

sustentabilidade do núcleo receptor que pode sofrer impactos negativos se não houver consenso 

no estabelecimento dos objetivos comuns e se prevalecerem interesses pessoais sobre os 

coletivos. De acordo com Magalhães (2002, p. 90), “é preciso buscar o apoio da comunidade 

desde o início da organização territorial destinada a impulsionar o turismo. Sabe-se que isso é 

difícil, mas é possível, e até imprescindível, para se alcançarem os resultados satisfatórios do 

desenvolvimento sustentável do turismo com base local”. 

Para Hillel (1995), o turismo desenfreado é ilusão porque “muitos efeitos adversos têm 

sido registrados pelo modelo de desenvolvimento turístico atual. Da deterioração dos recursos 

naturais explorados até o desgaste da estrutura social receptora, bem como a desvalorização de 

sua cultura”. Hillel (1995) enfatiza que “para usufruir por completo todos os benefícios do 

turismo é hora de reverter nossa cultura imediatista e aprender a planejar, a prever pontos fortes e 

restrições e a identificar oportunidades de produtos e diferenciais mercadológicos”. 

Igualmente, Ruschmann ressalta que, apesar dos produtores e fornecedores turísticos 

atuarem de forma individual, seu desempenho é compreendido pelo turista como um todo que 
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integra a experiência da viagem. Observa-se, então, a grande importância de realizar o 

planejamento da oferta turística dos núcleos receptores que: 

Deve considerar o desempenho isolado de cada um, integrado a um objetivo 
geral, e cooperado – voltado para a qualidade total dos produtos e serviços 
oferecidos. Trata-se de uma tarefa muito complicada em virtude dos interesses 
nem sempre homogêneos dos fornecedores turísticos de um núcleo, 
caracterizando-se geralmente, por uma atuação individualista, imediatista e 
poucas vezes preocupada com o futuro da destinação (RUSCHMANN, 1997, p. 
138). 

 

Portanto, para conhecer  como as lideranças políticas e empresariais do Município de 

Campos do Jordão vêem a atividade do Turismo e qual a visão de futuro que têm para o 

segmento, realizou-se a pesquisa abaixo, cujo detalhamento encontra-se no APÊNDICE B. 

As entrevistas foram realizadas de acordo com o cronograma constante do ANEXO E e 

foram gravadas para assegurar a retenção das informações e para as análises posteriores. 

Abaixo, são relacionadas as questões que fizeram parte do roteiro de questões 

(APÊNDICE B) para as entrevistas e as respectivas análises: 

1. O(A) Sr.(a) acha que Campos do Jordão oferece um ambiente propício ao Turismo? 

Esta questão visa verificar como o entrevistado entende turismo. As respostas indicam que 

os entrevistados têm claro o significado do turismo, sendo unânime a opinião de que Campos do 

Jordão oferece um ambiente propício para Turismo por atributos como clima, ar puro, natureza, 

gastronomia, passeios e eventos que acontecem. Dessas respostas, salienta-se a de Alexandre 

Silva que relata que a população local não participa dos eventos programados pelas entidades de 

turismo que, em geral, acontecem no Capivari, com base na crença de que esses eventos são 

criados para o turista apenas e que não faz ligação do seu trabalho, seja na construção civil ou 

comércio, com o turismo: 

Eu acho que oferece um ambiente propício. O turismo precisa ser  melhor 
trabalhado e incorporado na visão  dos moradores. Os moradores, nem todos 
percebem que estão em uma cidade turística e que dependem  muito da 



 

 

273

economia do turismo. Muitos acham que trabalham só para a construção civil e 
só para o comércio e não fazem a ligação desse trabalho com o turismo. Então 
acaba existindo quase que  2 cidades, uma para  o turista e uma para o morador. 
É difícil em eventos que tem de Natal, de Reveillon ou mesmo de Festival de  
Inverno, o morador daqui na sua maioria, excluindo-se a elite não participa 
desses eventos. Então tem um concerto na praça de Capivari, o morador não 
participa porque ele acha que é para o turismo, acho isso um pouco conflitante 
para o turismo, porque ele é um negócio  coletivo que depende de todo mundo. 
Então em discussões sobre o turismo é falado que é importante desde o 
pipoqueiro, então o turista vai pedir informação para a pessoa que está mais 
próxima e se a pessoa não conhece a cidade e não  tem conhecimento do 
potencial turístico da cidade isso conflita com o ambiente para o turismo 
(SILVA, 2006). 

 

2. O(A) Sr.(a) acha que o turismo é a vocação natural da cidade ou apontaria outras 

alternativas econômicas mais viáveis? 

O objetivo desta questão é identificar se o entrevistado reconhece o turismo como primeira 

economia no Município. Dos 16 entrevistados, 6 não vêem outra atividade para Campos do 

Jordão, além do Turismo. Porém, os demais entrevistados acreditam que há espaço para as 

seguintes atividades: indústria de alimentação, indústria de alta tecnologia não poluente, 

mineração de água e quartzito, indústria madereira (do plantio em áreas onde havia 

tradicionalmente a plantação de pinus à fabricação de móveis), pólo de educação, pólo produtor e 

exportador de flores e a cidade poderia ser uma referência de moda, criando e vendendo produtos 

nesse segmento.  

3. Nas condições atuais, na sua opinião, a população tem tido ganhos com o Turismo 

(educação, empregos, renda)? 

Aqui, deseja-se identificar se o entrevistado reconhece o turismo como benéfico ou não 

para a população do Município. Dos entrevistados, 73% acreditam que a população tem ganhos 

com o turismo. Os demais mencionaram que, na temporada de inverno, muitas empresas 

expositoras não contratam funcionários de Campos do Jordão e que os jovens têm poucas 

oportunidades de emprego no Município. Para Walter Vasconcellos, Campos do Jordão não gera 
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riqueza, mas recebe aquela trazida pelos turistas, havendo, porém, na sua opinião, uma divisão 

desigual dessa riqueza: 

No meu ponto de vista, 100% da população colhe os frutos do turismo. Porque 
ele é uma atividade econômica 100% importadora de recursos. A cidade não 
gera riqueza, as pessoas que vêm visitar  trazem a riqueza para cá e deixam aqui. 
A divisão dessa riqueza pode estar muito irregular, mas você pode ter certeza 
que em Campos o Jordão trabalha-se menos do que em outras cidades, a 
remuneração aqui é maior que em outras cidades. A forma da divisão é desigual. 
E não é por estatísticas que eu estou dizendo disso. Eu digo isso porque pago 
meus empregados [...], as pessoas aqui ganham mais e os serviços custam mais. 
[...] A forma da divisão não é equânime. [...] Aqui em Campos quem sabe mais, 
ganha muito bem. [...] Aquela parcela que não sabe fazer nada ou que diz fazer 
tudo não é remunerado. O turismo é galinha dos ovos de ouro e esses comem a 
casca enquanto que a clara e a gema ficaram com aqueles que tiveram uma visão 
mais oportunista da situação (VASCONCELLOS, 2006). 

 
4. Prevalecendo a orientação para que o turismo seja a principal fonte econômica da 

cidade, que tipo de turista seria mais interessante para o Município? 

Essa questão visa confirmar a hipótese de que as lideranças consideram o turista Classe A 

como o ideal e desestimulam o turista excursionista de um dia. O consenso, de fato, é para o 

turista classe A, proprietário de residência secundária de alto padrão ou que se hospeda na rede 

hoteleira do Município, havendo quem mencionasse o turista classe AA. Há, também 

reconhecimento para o turista da terceira idade, de negócios e eventos76, conforme a fala do 

Secretário de Turismo, Flávio Ventura:  

São casas de turistas extremamente ricos e que escolheram Campos do Jordão, 
vindos atraídos pelo Turismo, que ficaram em hotéis, gostaram e compraram 
suas casas, tem mansões hoje maiores que hotéis. O número de helicópteros que 
chegam aqui no feriado, pousos de helicópteros você não acredita. 300 pousos 
de helicópteros por feriado. A tendência é essa mesma. E é isso que eu quero 
para a minha cidade e por isso estou acabando com ambulantes, com tudo [...]. O 
objetivo do meu trabalho aqui é o Turismo de Negócios. O ano passado, nós 
vendemos 19 congressos de áreas médicas e áreas econômicas. 19 congressos, 
eu não creio que tenha tido cidade com tanto congresso no Brasil, tirando as 
capitais. Turista de Negócios é sempre encarado primeiro como receita direta 
quando ele vem e paga e mantém isso aqui fora de média, nem digo temporada. 

                                                           
76 O motivo da viagem é o principal meio disponível para segmentar o mercado turístico (BENI, 1998ª, p. 149), 
assim o que caracteriza o Turismo de Negócios é a afluência de pessoas a um destino por motivos profissionais ou 
para eventos, comportando-se como um turista ao utilizar praticamente todos os serviços turísticos (BARRETTO, 
1997, p. 21).  
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Aqui a gente tem 3 temporadas tipos: a baixa, a média e a alta. A alta sendo 
julho e os feriados do ano, independente do mês, a média é abril, maio e junho e 
o resto é baixa. Então, esses congressos vêm um pouco na baixa e um pouco na 
média. O Turismo de terceira idade é um Turismo que embora não seja 
prospectivo de casa, porque ninguém vai, terceira idade não vai comprar mais 
casa, certo? Mas é um turismo de viagem, de opção, de novidade, nunca foi... 
agora ele se aposentou, agora quer ir para a praia, vai para Ilhabela, lugares onde 
talvez ele não tenha ido enquanto trabalhava, né? Mas o Turismo de Negócio é 
sempre vetor do Turismo de Lazer. Ou seja, primeiro vêm os congressistas, as 
convenções, congresso é uma coisa, convenção é outra, depois ele traz a família 
porque ele gostou do local e ele acha que a família deveria ver, e aí começa o 
ciclo. Ele vem e gosta e enquanto não tem dinheiro para comprar casa, ele vai 
ficando em hotel (VENTURA, 2006). 

 

O desinteresse pelo excursionista de um dia é percebido na maioria das respostas e pode 

ser ilustrado pela fala de Antonio Luiz Schiavo Júnior: 

É turismo de classe média para classe alta. A cidade pensa dessa forma. Turista 
de um dia vem de ônibus, vem com a comida pronta, não vem para comprar, 
mas para curtir. Ele é bem-vindo, mas o objetivo da hotelaria é voltado para 
outro tipo de público, o que permaneça, pernoita 1 ou 2 dias por semana 
(SCHIAVO, 2006). 

 

Entretanto, para Luiz Pedro Nathan, Elizabete Fimabuco e o ex-Vice-Prefeito José 

Roberto Damas Cintra todos os turistas são importantes e não deveria haver discriminação porque 

há pequenos empreendimentos hoteleiros e comerciais que podem ser beneficiados com o turista 

de classe média e de um dia. No caso da confecção, de acordo com o ex-Secretário de Turismo de 

Campos do Jordão, Carlos Gouveia, em palestra ministrada para alunos da UNIVAP em 

06/11/2004, o desestímulo ao turismo de excursionistas de um dia aconteceu por meio da 

instituição de taxa para a entrada de ônibus de excursão no Município, na década de 1980, 

causando a diminuição desse tipo de visitante, desestruturando as malharias e gerando 

desemprego. Essa informação confere com a de Moreira (1993, p. 56) que relata que o setor mais 

dependente da economia informal em Campos do Jordão era o de malharias: “estima-se que 90% 

das lojas adquiriram aproximadamente 40% de seus estoques nas confecções de fundo de 
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quintal”. Por outro lado, Antonio Luiz Schiavo Júnior relata que houve um boom na área de 

malharias, mas o setor foi prejudicado pelas lojas que compravam malhas em Monte Sião para 

revender em Campos do Jordão, com preço baixo e qualidade ruim,  desagregando o setor. 

5. É dito que a cidade possui mais de 5.000 imóveis que funcionam como segunda 

residência para seus proprietários. Na sua opinião, tendo em vista o custo de manutenção dessas 

residências (impostos, caseiros, seguranças etc.) qual o interesse desses proprietários em manter 

esses imóveis? 

Essa questão visa identificar o pensamento das lideranças em relação aos turistas de 

residências secundárias e verificar se consideram esse tipo de turismo benéfico para o Município 

para fins de confirmação da hipótese “a” que infere sobre a influência de uma elite externa, de 

pessoas de influência política e empresários que não residem em Campos do Jordão, mas que a 

escolheu como estação de inverno, nela investindo tanto para fins lucrativos como para obtenção 

de status. 

Para os entrevistados os motivos da manutenção de residências secundárias são: 

a) uma questão de tradição de famílias de alto padrão que têm propriedade há mais de um 

Século em Campos do Jordão; 

b) por status; 

c) pela facilidade de acesso; 

d) por ser um bom negócio. Walter Vasconcellos ponderou que o turista verdadeiramente 

rico não precisa ter casa em Campos do Jordãopara ter status uma vez que, em geral, 

possui imóveis em outros países. Para ele, o status é procurado pela classe média que 

quer estar próxima à classe A. 

Como Antonio Fernando Costela comentou, essa questão seria melhor respondida pelos 

próprios proprietários, porém, localizar essas pessoas e entrevistá-las é uma tarefa difícil porque, 



 

 

277

em geral, vivem na capital e são pessoas muito compromissadas. Entretanto, pode-se ter uma 

idéia dos motivos da classe A ir a Campos do Jordão por meio da análise dos textos da mídia a 

eles direcionada. Almeida (1999, p. 39) analisou 111 enfoques dados às características 

concebidas pela mídia para Campos do Jordão em artigos do Jornal Folha de São Paulo, das 

Revistas Veja e Viagem e Turismo, do Guia Fiat/Folha e de folhetos institucionais. Como 

características de glamour, Almeida encontrou 45,9% de citações a: alta renda, sofisticação, 

Europa, cultura, esnobismo e gastronomia. Como imagem atual, 20,7% referentes à agitação, 

juventude e modismo. Para o meio local, 32,4% para natureza, atrações, problemas e 

comunidade. Salienta-se, entretanto que, em 111 enfoques, os problemas foram citados apenas 8 

vezes e a comunidade 2 vezes. 

Para complementar, Gallo Junior (2002, p. 97) cita como exemplo as Estações de Rádio 

FM da capital paulista, que acentuam o aspecto do “modismo” junto ao público jovem, 

promovendo a imagem de ponto de encontro de inverno, inclusive instalando unidades móveis de 

transmissão em Capivari, durante a alta temporada.  

6. Consta que, em Campos do Jordão, existem cerca de 04 entidades voltadas para o 

Turismo (por exemplo, Conselho Municipal de Turismo - COMTUR, Associação dos Meios de 

Hospedagem - ASSTUR,  Convention & Visitors Bureau e Sindicato de Hotéis, Restaurantes, 

Bares e Similares - SINHORES), o(a) Sr.(a) conhece alguma dessas entidades? Quais e como 

avalia o trabalho delas? 

A questão procura identificar se o entrevistado conhece as entidades ligadas ao Turismo 

do Município e como avalia o relacionamento entre as mesmas  para confirmar a hipótese “d” 

que infere sobre a existência de várias entidades voltadas para o turismo, mas que não se 

articulam em torno de objetivos comuns. 

O Município conta com as seguintes entidades voltadas para o turismo:  
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a) a Secretaria Municipal de Turismo que administra a verba do orçamento municipal 

destinada para Turismo, participa de feiras e exposições e capta eventos para o 

Município; 

b) o Conselho Municipal de Turismo – COMTUR foi criado na segunda metade da década 

de 1990, nos moldes indicados pelo Programa Nacional de Municipalização do 

Turismo (PNMT) do Governo Fernando Henrique, sendo, portanto, um órgão de 

assessoramento à Prefeitura nas questões turísticas, não tendo estrutura para executar 

atividades; 

c) a Associação dos Meios de Hospedagem – ASSTUR tem desenvolvido atividades para 

promoção da hotelaria e gastronomia;  

d) o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares – SINHORES é o sindicato 

patronal com sede em São José dos Campos, com pouca atuação no Município de 

acordo com os entrevistados;  

e) o Sindicato dos Empregados do Comércio Hoteleiro Campos do Jordão é voltado para 

desenvolver atividades de apoio e de interesse de seus membros; 

f) a Central de Pousadas é voltada para promoção e reservas para um grupo de pousadas; 

g) a Associação Comercial e Empresarial tem vários tipos de empresas afiliadas e, além de 

promover o comércio local, envolve-se nas atividades que as demais entidades fazem 

para a promoção do turismo no Município;  

h) o Convention & Visitors Bureau abrange os Municípios de Campos do Jordão, Santo 

Antonio do Pinhal e São Bento do Sapucaí e tem como principais objetivos: 

promover e divulgar os produtos turísticos de Campos do Jordão e Região, nos 
âmbitos regionais, nacionais e internacionais e captar e gerar congressos, 
convenções, exposições, feiras, bem como outros eventos culturais, esportivos, 
tecnológicos e similares, de âmbito regional, estadual, nacional e internacional, 
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visando ao desenvolvimento do Turismo na cidade de Campos do Jordão e 
Região77. 
 

O consenso é para se ter uma única entidade que reúna o trade turístico do Município. 

Porém, Alexandre Gonçalves da Silva acredita que a organização da sociedade em várias 

instituições seja positiva, embora a possibilidade de representatividade das mesmas diminua. Para 

Walter Vasconcellos, representante das ONG’s, a falta de visão estratégica dificulta a união das 

entidades: 

Participo delas. Fui presidente do COMTUR e lidei com essas pessoas todas.  O 
trabalho não é integrado. Entendo que uma associação de classe é para a 
sobrevivência. Aqui em Campos do Jordão não é essa a razão, fortalecer  o 
grupo. Essas entidades querem poder político o que é uma bobagem, porque ele 
vem da eficiência. Outros, por interesses estritamente pessoais - uma estrelinha a 
mais no curriculum. Não existe uma definição clara de papéis - o que compete a 
quem. Fica uma artilharia de todos os lados [...] Falta uma visão estratégica 
clara. Essa estratégia nunca foi traçada porque existe meia dúzia que acha que 
está bom - o status está mantido [...] e  a cidade perde muito com isso. O 
planejamento estratégico da questão turística de Campos do Jordão poderia criar 
uma divisão de renda 100 vezes maior do que temos hoje em termos de divisão, 
agora as pessoas não estão nesse caminho (VASCONCELLOS, 2006). 

 

Em março de 2005, o Conselho Municipal de Turismo contratou o SEBRAE-SP para 

implantar o PDTR – Programa de Desenvolvimento do Turismo Receptivo SEBRAE-SP. Foram 

levantados dois projetos iniciais: Sensibilização dos vários segmentos da Comunidade de Campos 

do Jordão e Capacitação de Empresários e Operacionais. Porém, de acordo com Walter 

Vasconcellos, após um ano de encontros, o programa esfriou devido às mudanças na política 

local.  

Percebe-se que, em Campos do Jordão, há conjecturas para unir esforços, mas ainda seus 

atores sociais não encontraram um meio efetivo para a definição de objetivos comuns e para a 

garantia de continuidade das iniciativas. Uma visão de gestão estratégica que coordene ações para 

                                                           
77 Fonte: Estatuto Social do Campos do Jordão e Região Convention & Visitors Bureau. 
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o desenvolvimento turístico só é possível por meio de um trabalho de planejamento participativo 

que conte com a participação e comprometimento dos políticos, dos empresários e da 

comunidade. 

7. Na temporada de inverno, muitas empresas se deslocam para Campos do Jordão 

(veículos de comunicação, empresas de entretenimento, comerciantes diversos etc.), como o 

Sr.(a) avalia a presença dessas empresas  especialmente nesse período? 

O objetivo dessa questão é identificar se o entrevistado é receptivo ou não às empresas 

sazonais. Para os entrevistados, o lado positivo é que as empresas geram hospedagem e mantêm 

Campos do Jordão na mídia uma vez que as respectivas assessorias de imprensa divulgam a 

participação das empresas na temporada de inverno em Campos do Jordão. Porém, os aspectos 

negativos são em maior número segundo os entrevistados: não agregam valor ao Município 

porque fogem dos impostos, o Município se torna uma grande feira de marketing ou um “circo”, 

não geram empregos porque os empresários externos alegam que não há pessoas qualificadas no 

Município e formam suas equipes com pessoas de fora. As possíveis soluções cogitadas pelos 

entrevistados são: as empresas devem oferecer ao Município contrapartidas como patrocinar 

eventos na baixa temporada, oferecer treinamento para jordanenses e contratá-los na temporada. 

Por meio do Decreto nº 5.185 de 23 de março de 2005-A, a Prefeitura criou a Comissão Gestora 

de Eventos Temporários e Empreendimentos – COGETE, composta por sete membros, 

representantes do poder público e segmentos da sociedade civil. A comissão tem como 

atribuições: 

I - Sugerir dispositivos legais a serem mantidos ou inseridos no ordenamento 
jurídico municipal, quanto à sua área de atuação; 
II – Avaliar a instalação de eventos ou empreendimentos temporários no 
Município de Campos do Jordão, emitindo relatório de opinião aos setores da 
Administração; 
III – Exercer as funções de Consultoria para os interessados em eventos e 
empreendimentos temporários no Município; 
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IV – Propor ao Prefeito Municipal medidas de caráter administrativo e jurídico 
que visem proteger o bom andamento dos eventos e empreendimentos no 
Município; 
V - viabilizar medidas de compensação das atividades turísticas no período de 
baixa temporada; 
VI - auxiliar nas demais medidas de interesse turístico. 

 

De acordo com Artigo 4º, os valores eventualmente angariados pela COGETE para 

manutenção de atividades da baixa temporada serão considerados como “recursos decorrentes de 

liberalidade, e incluídos em conta corrente específica gerenciada pelo Município, sob a natureza 

de doação ao Poder Público, com uso restrito para fins de desenvolvimento turístico”. Em sua 

entrevista, para esse trabalho, o Prefeito João Paulo Ismael declarou que o valor dado em 

contrapartida pelas empresas é de 30% dos investimentos realizados para participação na 

temporada de julho em Campos do Jordão: 

A partir do ano passado, estão contribuindo porque nós exigimos uma 
contrapartida senão não vai conseguir funcionar em julho aqui, porque há uma 
agência regulamentadora do que pode e do que não pode. Do que pode a 
empresa tem que pagar 30% do empreendimento que vai fazer em julho como 
uma contrapartida para um evento na baixa temporada, ou um evento, com 1/3 
do valor ou deposita no banco 1/3 do valor ou promove em mídia para a 
prefeitura o valor de 1/3 do empreendimento dela. Então se a empresa vem cá e 
vai gastar R$100.000,00, ela vai ter que separar mais R$30.000,00 para um 
evento na baixa, ou em mídia ou em dinheiro ou em alguma coisa na baixa 
estação. E todos aceitaram e já fizeram um depósito de 200 e tanto mil reais que 
já ajudou para o Natal, já tivemos que ajudar no Natal, já gastaram mais de 
R$600.000,00 em mídia também por conta do Natal (ISMAEL, 2006). 

 

Campos do Jordão é a cidade vitrine para o inverno paulista e, portanto, o interesse das 

empresas em lá estar, sendo assim recomendável um planejamento para equacionar os diversos 

interesses de forma que o Município não sirva apenas de cenário, onde as empresas fiquem com o 

bônus enquanto o Município com o ônus. 

8. Qual a sua opinião sobre a qualidade da mão-de-obra local? 
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A questão foi feita para verificar como o entrevistado avalia a mão-de-obra em Campos do 

Jordão e se conhece a sua realidade. O consenso é de que a mão-de-obra para o Turismo não é 

boa, embora tenha melhorado após a instalação do SENAC, mas não resolvendo de todo o 

problema da qualificação de mão-de-obra para o turismo no Município porque os custos dos 

cursos não são acessíveis à população e muitos dos que se formam não ficam em Campos do 

Jordão. Salientou-se como excelente a mão-de-obra das bordadeiras e de alguns trabalhos 

especializados da construção civil como carpintaria. No comércio, considerou-se a necessidade 

de treinamento dos comerciários para atendimento ao turista.  

8.1. Em 2000, segundo dados do SEADE, 68,75% da população de Campos do Jordão 

tinham rendimentos mensais inferiores a 5 salários mínimos. Na sua opinião, um trabalho de 

treinamento e qualificação da mão-de-obra local ajudaria a diminuir essa porcentagem e elevar os 

salários? 

Com esta questão, objetiva-se verificar se os entrevistados pensam em soluções para  mão-

de-obra local e confirmar ou não a hipótese “h” que infere que nas favelas, reside a mão-de-obra 

barata para a elite jordanense que tolera a pobreza porque esse tipo de mão-de-obra contribui para 

a sua acumulação.  

No geral, os entrevistados concordam que o treinamento e a qualificação da mão-de-obra 

diminuiria a porcentagens de baixos salários, mas as seguintes opiniões merecem destaque. 

O Prefeito João Paulo Ismael acredita que antes de pensar em capacitação de mão-de-obra, 

deve-se resolver problemas do ensino, o analfabetismo e a evasão das escolas: 

Contribuíra, mas nós temos um problema maior ainda do que isso, eu tenho 10% 
de analfabetos, esse é um número absurdo, 30% das grávidas do atual momento 
são adolescentes, 90% da minha população ganha menos de 3 salários mínimos, 
o índice de alcoolismo aqui é um dos mais altos do Estado, 53 a 54% das 
moradias das pessoas dessa cidade são em áreas invadidas, apenas 4% dos 
alunos que começam a primeira série entram na faculdade, faculdade fora de 
Campos e eu tenho que bancar e ajudar, mas eu me proponho  ajudar muitos e 
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não tem alunos para fazer. Eu propus 300 bolsas e não tem. Então, primeiro 
antes de profissionalizar,  preciso tornar obrigatório o ensino, a universalização 
do ensino gratuito a partir dos 3 meses de idade e essa é a meta que a gente tem 
e nós já conseguimos hoje 100% nos 3 meses, estamos com um pequeno 
problema de evasão, mas é bem menor que a média  do Estado e eu acredito que 
nós vamos ser campeões no Estado até o final do ano em manutenção, é próximo 
a 100% das crianças no Município matriculadas na rede pública. Tem um prazo 
de um ano para eles inverterem o número de cáries na 4ª. Série, para apenas 20% 
dos dentes cariados porque hoje nós temos 80% dos dentes cariados na 4ª. Série. 
Mas o caminho é pôr todo mundo na escola e os analfabetos, que o EJA, os 
adultos também têm que estar na escola, porque se não estiverem na escola não 
vai ter aumento para professor. Eu fiz um esquema que é assim, vou dar um 
aumento de 10% para os professores do Município se cair de 10 para 2% o 
índice dos analfabetos. E eles estão trabalhando porque o número de matrículas 
no EJA subiu assustadoramente por conta desses 10% de aumento real e o 
número de evasão escolar também diminuiu muito por conta de mais 10% de 
aumento de salário para professor da rede e esse ano vou ter que dar 20% de 
aumento real para eles por conta disso. E eles estão indo fazer porque é a única 
forma de ter um índice salarial nesse país fazendo objetivos e metas (ISMAEL, 
2006).  

 

Retomando a entrevista concedida pelo Sr. Dynéas Aguiar, Vice-Prefeito de Campos do 

Jordão, a Silva e Pivott (2005, p. 40), também o ensino público para o segundo grau é deficitário, 

pois conta apenas com um colégio estadual que atende cerca de 1.200 alunos, havendo 

necessidade de cursos profissionalizantes. 

Segundo o Secretário de Turismo, Flávio Ventura, Campos do Jordão tem  50% da 

população abaixo da linha de pobreza e “não há como treinar, primeiro porque eles não têm 

acesso aos cursos de turismo e os cursos de turismo viraram algo elitista em todos os níveis”. 

Para Alexandre Gonçalves da Silva há uma relação entre o grau de instrução da pessoa e a 

qualidade de moradia dessa pessoa: 

As pessoas menos instruídas estão morando nos piores lugares e são lugares que 
oferecem riscos à vida. Então até pelo histórico de ocupação da  cidade, primeiro 
pelo período da cura, depois da construção civil, a ocupação se deu por pessoas 
pouco qualificadas, pouco instruídas e pelo fato da cidade não  oferecer muita 
opção de emprego, normalmente quem atinge um grau de instrução mais 
elevado, que faz faculdade e tal, acaba indo embora daqui, então é uma seleção 
ao avesso porque as pessoas que se formam vão embora e não ficam aqui para 
formar uma elite pensante da cidade e isso é uma coisa que vem  seguindo ao 
longo de anos aí (SILVA, 2006). 
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Alexandre Gonçalves Silva se baseia na pesquisa que realizou sobre o Perfil Sócio-

Ambiental dos Moradores de Áreas de Risco em Campos do Jordão (SILVA, 2002) que indica 

que, nas áreas de riscos, existem 15% de analfabetos e 54% com fundamental incompleto, 

conforme o Gráfico 21. 
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Gráfico 21: Grau de Instrução dos Adultos em Campos do Jordão 
Fonte: Silva (2002)  

 

 

Ao analisar as respostas, apreende-se que para os entrevistados o treinamento e a 

qualificação de mão-de-obra são reconhecidos como condição para o aumento da renda, mas 

como no setor turístico, não há uma visão estratégica para a educação, uma vez que a prefeitura 

prioriza o ensino fundamental que é de sua competência, não investe no ensino médio que está a 

cargo do governo estadual com uma escola e de três escolas particulares e não oferece cursos 

profissionalizantes sequer para o turismo, primeira atividade econômica do Município. 
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Relativamente ao terceiro grau, os que têm condições de cursá-lo, dirigem-se para os Municípios 

do Vale do Paraíba, principalmente em Taubaté e São José dos Campos (GALLO JUNIOR, 2000, 

p. 104). 

Ao analisar o período de 1982 a 1988, Oliveira observou o papel dos planos e das gestões 

locais na co-promoção de uma urbanização de segunda ordem: 

Assim, os textos buscam evidenciar que, se numa primeira leitura essa 
suburbanização pode ser identificada como um discurso de compromisso com 
mudanças sociais, ou, de solidariedade e benevolência; numa outra, verifica-se 
que essas políticas levam a uma acomodação da população junto às favelas. Essa 
acomodação representa o atendimento dos interesses empresariais, pois permite 
a reprodução dos trabalhadores, a baixo-custo, numa cidade comprometida com 
um mercado de alto poder aquisitivo. E mais, tais políticas pressupõem 
comportamentos conformistas da população, neutralizando os conflitos 
(OLIVEIRA, 1991, p. 7). 

 

Considerando a relação entre grau de instrução e moradias precárias, feita por Silva 

(2002), constata-se que há mão-de-obra barata que reside em favelas por causa da baixa 

qualificação. Entretanto, nas respostas dos demais entrevistados, não se encontrou de forma 

explícita uma confirmação para a hipótese de que a elite jordanense tolere as favelas em função 

de nelas encontrar mão-de-obra barata, mas reiterando o ponto de vista de Oliveira (1991, p. 7). 

Em algumas respostas dos entrevistados, há menções sobre os empregos para caseiros e 

carpinteiros que as residências secundárias geram e esses tipos de empregos são defendidos de 

forma entusiasta pelo Prefeito quando fala do Decreto Municipal nº 5.473/06, alterado pelo de nº 

5.483/06 que suspende a aprovação de projeto destinado à construção de novos edifícios 

residenciais ou condomínios horizontais geminados em Campos do Jordão. Segundo o Prefeito 

João Paulo Ismael, na medida em que proliferarem na cidade grandes mansões haverá emprego 
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garantido para os jordanenses: “se houver um prédio com 20 apartamentos, será preciso apenas 

um jardineiro e um zelador. Mas se houver 20 casas, haverá muito mais trabalho”78. 

Nota-se, portanto, que o discurso aponta para a captação de mais residências secundárias 

de alto padrão o que vai ao encontro dos capitalistas da indústria da construção local. Em 

contrapartida, alega-se que esta direção contribui para ocupar a mão-de-obra não qualificada, 

portanto, uma política em detrimento de uma preocupação com um desenvolvimento profissional 

que proporcione à população de baixa renda melhores oportunidades no mercado de trabalho do 

Município. 

9. O(A) Sr.(a) participa(ou) da elaboração dos planos diretores de Campos do Jordão? De 

que forma? 

A questão procura levantar se as lideranças e formadores de opinião participam do 

planejamento do Município. Dos entrevistados, 62,5% não participaram da elaboração do plano 

diretor realizado em 2003, sob a consultoria de Jorge Wilheim. Essa porcentagem demonstra que 

há uma omissão da elite no planejamento seja por questões políticas ou por comodismo. 

Segundo os entrevistados, esse plano diretor, aprovado pela Lei 2.737/05, teve cerca de 15 

alterações após a sua publicação, sendo que a lei de uso do solo não foi definida no prazo de 180 

dias previsto nessa lei, permitindo a continuidade da ocupação do solo de forma desordenada. De 

acordo com o Prefeito João Paulo Ismael, esse plano será atualizado e haverá um plano para  

turismo e Zoneamento Ecológico e Econômico (ZEE). 

9.1 O(A) Sr.(a) participa(ou) da elaboração de planos diretores específicos para Turismo? 

Em complementação, esta questão visa verificar se os entrevistados são atuantes no 

planejamento turístico do Município. Obteve-se a informação de que Campos do Jordão não 

                                                           
78 Fonte: http://www.votebrasil.com.br/ultnot.asp?id=4865. Acesso em 12 out. 2005 
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possui plano diretor específico para turismo, apesar do Artigo 219 da atual Lei Orgânica do 

Município estabelecer que o “Município disciplinará sua principal atividade econômica, o 

turismo, por meio da implantação de um PLANO DIRETOR DE TURISMO que regulamentará 

todas as ações a ela inerentes na Estância” (ANEXO G). 

Segundo o ex-Vice-Prefeito José Roberto Damas Cintra quando se faz um plano 

estratégico de desenvolvimento integrado para uma  cidade turística, ele envolve o turismo e dá 

diretrizes básicas para serem desenvolvidas em planos setoriais. Em geral, envolve, mas 

certamente o turismo não é analisado por meio das suas metodologias específicas. Para o 

Secretário de Turismo, Flávio Ventura, o plano diretor de turismo se confunde com o seu plano 

de trabalho, desconsiderando questões relativas à possível continuidade de atividades e visão de 

longo prazo que um plano diretor específico para turismo pode proporcionar. 

10. Que visão de futuro o(a) Sr.(a) tem para o Turismo em Campos do Jordão? 

Ao encerrar as entrevistas com essa questão, desejou-se levantar as expectativas dos 

entrevistados quanto ao futuro do turismo no Município. Na opinião dos entrevistados, para 

Campos do Jordão ter um futuro positivo, é preciso controlar o seu crescimento demográfico e de 

loteamentos, intensificar a preocupação com o meio ambiente, gerenciar o fluxo de turistas, 

aumentar a segurança, melhorar o atendimento hospitalar e investir na qualificação do cidadão. 

Portanto, todos, de alguma forma, sentem que o não controle dos problemas locais pode conduzir 

o Município à fase de declínio em seu ciclo de vida turístico. 

Diante das entrevistas, compreende-se que o turismo é a vocação econômica principal 

considerada pelos entrevistados para Campos do Jordão, que acreditam que a população ganha 

com a atividade, embora haja desigualdade na distribuição da renda com turismo e também ser 

possível o desenvolvimento de outras atividades desde que não poluentes. Quanto ao tipo de 

turista o consenso é para o de classe A, proprietários de residências secundárias de alto padrão. 
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Relativamente às entidades e órgãos voltados para o turismo, há conjecturas para uma única 

entidade fortalecida pelos membros. Entretanto, segundo Walter Vasconcellos não há visão 

estratégica e a busca é por poder político, interesses pessoais e resultados imediatistas. Com base 

nessa visão, a atenção se volta para atender as expectativas dos turistas em detrimento das 

demandas sociais. 
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6. DISCUSSÃO 

 

O estudo do processo histórico da urbanização de Campos do Jordão permitiu constatar 

que os problemas sócio-espaciais do Município são histórico-estruturais uma vez que, já na 

década de 1940, havia mudanças em seu território causadas por ações antrópicas prejudiciais ao 

meio ambiente e iniciava-se a migração, fazendo-lhe pressões sem que os setores públicos e 

privados reagissem de forma ao menos a minimizar os impactos negativos. Encontra-se, 

entretanto, na história do Município de Campos do Jordão o registro de iniciativas para o 

disciplinamento de seu território desde o Século XIX (OLIVEIRA, 1991, p. 23), sem que, no 

entanto, a desigualdade social e a segregação espacial fossem evitadas. A vocação de local de 

cura e turístico foi o vetor para diversas leis que tangenciaram o uso e a ocupação do solo 

jordanense, mas que, no entanto, traziam deliberações segregativas em relação ao espaço, 

servindo como instrumentos para viabilizar a produção e reprodução do capital, assim como 

também da desigualdade social (OLIVEIRA, 1991, p. 186) (grifo nosso). 

O estudo dos aspectos geográficos e sociais do Município de Campos do Jordão evidencia 

tais transformações no seu processo histórico. Implantado em um planalto a 1.700 metros de 

altitude, inadequado para ocupação urbana extensa, aliado a questões ambientais naturais como 

chuvas de relevo típicas de locais com altas altitudes, declividade, composição dos solos etc. e às 

ações antrópicas, o Município teve a sua configuração territorial inicialmente portadora de rara 

riqueza natural no que respeita a um ecossistema diferenciado de Mata Atlântica com a presença 

do pinheiro-do-paraná (Aracauria angustifólia) em um lugar comum a tantos outros Municípios 

no Brasil turísticos ou não que colecionam baixos índices sociais, arcam com os impactos 
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negativos referentes à poluição do solo, das águas e do ar, habitação precária, infra-estrutura 

básica insuficiente e distribuição de renda desigual. 

De acordo com Ruschmann (2005, p. 13), não há turismo sem impactos e estes assumem 

vários aspectos e escalas de espaço e de tempo, envolvendo o meio ambiente, a economia, a 

cultura e questões sociológicas e antropológicas que surgem mais cedo ou mais tarde, havendo, 

portanto, a necessidade de planejamento e desenvolvimento do turismo nos locais onde empresas 

turísticas estão se estabelecendo com sucesso, onde há um crescimento acelerado da demanda, 

originado pelo Turismo de Massa, onde o turismo não se desenvolveu satisfatoriamente, apesar 

de disporem de recursos consideráveis e nos locais onde o desenvolvimento do turismo concorre 

para a degradação ou erosão de sítios ou recursos únicos (RUSCHMANN apud MAGALHÃES, 

2002, p. 92).  

Em Campos do Jordão, não houve um planejamento específico para turismo com 

metodologias próprias. Porém, o turismo sempre permeiou seus planos diretores e  legislações, 

recebendo o direcionamento desejado pelas elites de cada época: ora turismo de nível 

internacional com grandes hotéis, ora hotéis para turismo popular, ora colônias de férias para 

trabalhadores, ora residências secundárias de alto padrão e ora empreendimentos para promoção 

de eventos e negócios. Isto, sob a ótica do turismo sustentável, parece que o Município estaria 

“ao Deus dará” e aí, pode-se fazer dois cortes: o primeiro, que não há atividade turística enquanto 

ação de planejamento formal e o segundo, que há planejamento enquanto prática, dirigido pela 

elite local com articulações junto ao Estado e à mídia. Portanto, a lógica do turismo em 

Campos do Jordão não é a do turismo sustentável, mas a do modelo do turismo no Brasil, 

orientado pelo capitalismo, onde os espaços são produzidos pela iniciativa privada 

(incluindo empresários migrantes) com o apoio de políticas públicas e da mídia que, no 

entanto, após exaurir as energias do local, trocam-no por novas destinações que ainda não 
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apresentam sinais de degradação sócio-espacial, como ocorreu no caso de Porto Seguro 

segundo Magalhães (grifo nosso): 

Porto Seguro, localizada ao sul da Bahia, é um exemplo do que vem sendo a 
ocupação desordenada e predatória das praias de quase todo o litoral brasileiro. 
Essa cidade, que tempos atrás se caracterizava pela tranqüilidade, beleza e 
limpeza de suas praias e também pela autenticidade de uma vila tipicamente 
pescadora, hoje se transformou em um dos maiores exemplos de turismo de 
massa predatório, produzido pela iniciativa privada com o incentivo da política 
estadual, aliados à mídia (MAGALHÃES, 2002, p. 52)79. 

 

Especificamente no caso do turismo, isto está de acordo com Barretto (apud 

MAGALHÃES, 2002, p. 17) quando afirma que o turismo, da forma como é conhecido 

atualmente, “sempre esteve ligado ao modo de produção capitalista e ao desenvolvimento 

tecnológico, uma vez que o primeiro determina quem viaja e o segundo como fazê-lo”. Dessa 

forma e em consonância com Gottdiener (1997, p. 200), o que acontece em Campos do Jordão 

é a reprodução das transformações contemporâneas da sociedade capitalista que provoca 

mudanças na organização sócio-espacial (grifo nosso). 

Retomando as sete assertivas que, segundo Gottdiener (1997), caracterizam a produção 

social do espaço e comparando-as aos dados levantados por Oliveira (1991), observa-se que, para 

todas elas, foram encontradas situações correspondentes em Campos do Jordão. 

Para a primeira que diz respeito aos padrões de assentamento produzidos pelas instâncias 

econômicas, políticas e ideológico-culturais (EPI), tem-se a correspondência da queda da Cidade 

Sanitária com a criação de leis de zoneamento para restringir sanatórios e vilas operárias, 

valorizando a zona rural e lotes distantes da zona sanatorial e criando condições para a ascensão 

da Cidade Turística. Identificam-se, assim, as instâncias EPI, onde a Econômica foi a mudança 

do modo de produção de serviços de saúde para os de turismo, a Política quando as leis foram 

                                                           
79 Essa citação foi inserida em atenção à observação feita pela Profa. Dra. Vera Costa para que se esclarecesse ao 
leitor o que aconteceu em Porto Seguro. 
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criadas para viabilizar a economia turística para o capital e a Ideológico-cultural que ficou por 

conta das estratégias para consolidar o turismo e sobrepor o sanitário. 

Com referência à segunda assertiva relativa às instâncias EPI que se inter-relacionam com 

o espaço (físico-territorial), onde a mais valia também se dá no espaço social, isto é, onde o 

conflito é sobre o espaço e não no espaço, tem-se a situação de que o boom construtivo levou um 

contingente de mão-de-obra importada para Campos do Jordão que, diante da falta de 

loteamentos populares, viu crescer o adensamento de favelas e invasões às áreas de preservação, 

chamadas de “áreas verdes”, com certa tolerância por interesses eleitorais e do capital em 

articulação com o Estado, sendo que o planejamento do território foi utilizado para sintetizar o 

projeto de transformação da estância sanitária em turística. 

A terceira assertiva estabelece que o espaço tende a assumir formas determinadas por 

aqueles que lucram no setor imobiliário – o Segundo Circuito. Em Campos do Jordão, a  

proibição de novos loteamentos, na década de 1980, levou as incorporadoras a investirem em 

condomínios para a classe média e alta, chegando a ultrapassar o setor de serviços em termos de 

receita. A área urbana foi expandida para atender aos loteadores e para obter maior receita com o 

Imposto Predial, Territorial e Urbano (IPTU). 

Na quarta assertiva, Gottdiener indica que o desenvolvimento sócio-espacial é fruto de 

ações conjuntas do Estado com o setor privado, alinhando ideologias e interesses. Em Campos do 

Jordão, isso é claramente identificado quando o Estado cria a Prefeitura Sanitária em 1929, 

expandindo-se enquanto órgão de governo e, ao mesmo tempo, viabilizando novos espaços 

econômicos para setores empresariais em detrimento das demandas populares que não receberam 

programa de fomento, a não ser para o trabalho artesanal e alternativo. O Plano  Diretor foi 

utilizado para legitimar o projeto modernizante das elites. 
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A ideologia do crescimento como motivação para a produção do espaço, é a quinta 

assertiva de Gottdiener que, no entanto, a considera falsa quando ela equipara o bem estar do 

lugar à sua capacidade de promover o desenvolvimento econômico porque há custos para o poder 

público, benefícios para os envolvidos nas coalizões de crescimento e distribuição desigual dos 

lucros do desenvolvimento. Os planos do Município, segundo Oliveira (1991, p. 79) propõem a 

melhoria de condições de vida, o progresso planejado e a melhoria do meio ambiente, reiteram e 

criam mecanismos para intensificar e desenvolver a economia turística, tendo, assim, um caráter 

indutor e desempenhando um papel ideológico para catalisar forças pró-progresso turístico. 

A sexta assertiva de Gottdiener atribui o desenvolvimento desigual ao capitalismo tardio 

onde os benefícios são para alguns, enquanto que os efeitos negativos são socializados entre 

todos, sendo que o crescimento torna-se, assim, fator de distanciamento entre pobres e ricos, 

sendo que os últimos têm maior estrutura para suportar tais efeitos. Segundo Oliveira, a 

suburbanização surge em Campos do Jordão junto com a urbanização das classes média-altas. É 

fácil observar no Município que predomina uma melhor infra-estrutura básica nos bairros das 

classes média-altas do que nos populares. Na entrevista com lideranças políticas e empresariais 

realizada em de janeiro de 2006, Walter Vasconcellos ilustra essa situação: “em Campos do 

Jordão, uma casa custar meio milhão de dólares é fácil, aqui em Campos do Jordão, dentre os 

meus clientes há mansões que valem 6 milhões de dólares. [...] Riqueza temos muita,  

distribuição de riqueza nem tanto. Campos do Jordão é uma radiografia do Brasil” (grifo 

nosso). 

Gottdiener divide a sétima assertiva em duas partes, sendo a primeira referente às 

transformações recentes na matriz espaço-tempo que alteraram as condições de vida da 

comunidade local, causando o surgimento da segregação espacial de grupos sociais. De acordo 

com Oliveira (1991, p. 61), ante a falta de loteamentos populares, o poder público cria uma 
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política habitacional e controla o acesso ao solo e a moradias oficiais, mas diante da sua 

conivência surgem as invasões, não havendo interesse das elites econômicas em reverterem 

recursos mesmo que via aparato estatal em programas sociais extensivos. 

A segunda parte da sétima assertiva de Gottdiener é relativa à fragmentação de grupos 

sociais pelo espaço abstrato onde mesmo concentradas em um único espaço, “as pessoas estão 

separadas a despeito de tudo aquilo que as une” e não se relacionam como antes quando vizinhos 

colocavam cadeiras nas calçadas para conversarem. Rodrigues (apud MAGALHÃES, 2002, p. 

75) descreve o shopping center como um exemplo disso: “são lugares que procuram na sua 

artificialidade recriar a vida exterior, simulando ruas, praças, alamedas, bulevares, 

implementando praças de alimentação e equipamentos de lazer tais como cinemas, teatros etc., 

promovendo shows, desfiles, exposições de arte”. Para  Magalhães (2002, p. 75), tudo isso é 

realizado na tentativa de resgatar a vida tradicional dos antigos bairros, mas não se consegue 

evitar que “as relações criadas se demonstrem impessoais, garantindo o anonimato, que são 

típicas do individualismo pós-moderno”.  Em Campos do Jordão, o Capivari é o epicentro de 

turismo, com característica de um shopping aberto e, portanto, um espaço abstrato de consumo, 

identificado como “lugar de rico”, inadequado para a população local. Outros exemplos dessa 

fragmentação de grupos sociais em Campos do Jordão são as colônias de férias voltadas para o 

Turismo Social, os hotéis luxuosos para o turista de elite, os bairros que contêm as residências 

secundárias de alto padrão e as favelas que abrigam os residentes nativos e migrantes. Os turistas 

de um dia  (farofeiros ou de um tanque) dividem o espaço do Capivari, consumindo produtos e 

serviços mais populares e visitando os pontos turísticos do Município com acesso gratuito. Para a 

população de baixa renda resta o “gueto”, sua casa, seu bairro de onde é refém por falta de 

condições de acessar o Capivari. 
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Diante do exposto acima, constata-se que a produção social do espaço do Município 

de Campos do Jordão segue a lógica do capitalismo, obtendo os mesmos resultados que 

todos os demais municípios brasileiros ou estrangeiros, turísticos ou não, quais sejam: a 

segregação espacial, a desigualdade na distribuição de renda e a degradação ambiental 

(grifo nosso). 

Conforme a visão de futuro das lideranças políticas e empresariais de Campos do Jordão, 

para se ter um futuro positivo, é preciso controlar o seu crescimento demográfico e de 

loteamentos, intensificar a preocupação com o meio ambiente, gerenciar o fluxo de turistas, 

aumentar a segurança, melhorar o atendimento hospitalar e investir na qualificação do cidadão. 

Para cada um desses objetivos deve haver estudos e planejamento porque há questões difíceis a 

serem respondidas tais quais, por exemplo, como fazer o controle demográfico e de loteamentos? 

Expulsando os pobres? Proibindo a entrada de mais pobres?  

O Prefeito João Paulo Ismael na entrevista concedida em janeiro de 2006, fez suas 

colocações a respeito do Decreto no. 5.473/06 de 20/03/200680 que suspende a construção de 

unidades multifamiliares no Município, permitindo apenas a construção de casas, exceto as 

destinadas a empreendimentos habitacionais de interesse social: 

É, o plano cruzado promoveu essa distorção da valorização imobiliária para a 
classe média, os predinhos começaram muito naquela época, que congelou a 
poupança, tal, então houve muitos investimentos. Isso não foi bom para nós, não 
vejo como uma coisa boa. Tanto é que estamos trabalhando para proibir os 
prédios multifamiliares. Campos do Jordão tem mansões de US$ 500 mil, tem 
5.700 mansões de no mínimo de US$ 500 mil cada uma, então um patrimônio de 
3 bilhões de dólares, que as pessoas querem ver esse patrimônio valorizado e 
uma das questões que torna a cidade atraente é essa valorização. [...] 
Indiscutivelmente, se não preservar, se não dificultar a construção, se você não 
tomar atitudes de proibir a construção de um predinho ao lado dessa 
mansão que tampe o sol e a vista, então são medidas que a gente entende 

                                                           
80 O Decreto 5.473/06 foi alterado em seu Artigo 1º pelo Decreto 5.483/06 de 22/03/2006 com o seguinte teor: “Art. 
1º Fica suspensa a aprovação de todo e qualquer projeto destinado a construções residências multifamiliares, 
verticais, horizontais geminadas e prédios de uso misto, no Município de Campos do Jordão”. 
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que devem acontecer para o bem de quem já está aqui (ISMAEL, 2006) 
(grifo nosso). 

 

Resta saber a quem o Prefeito se refere quando diz “para o bem de quem está aqui”, uma 

vez que, segundo Rodrigo Vergara Ismael81, “a proibição de prédios força a expansão urbana” e, 

se um dos problemas apresentados pelas lideranças governamentais do Município para o 

assentamento da classe de baixa renda é a falta de áreas apropriadas, essa medida parece 

incoerente. Mas, contudo, está coerente com uma outra fala do Prefeito nessa mesma entrevista 

em resposta à questão: nas condições atuais, na sua opinião, a população tem tido ganhos com o 

turismo (educação, empregos, renda)? 

Veja, é preciso estabelecer algumas premissas. Primeiro, o turismo que ocupa 
parte do ano, em julho, já é um turismo que envelheceu, já é um turismo que já 
deu seus frutos e aconteceu muito por conta desse turismo tradicional de 
construção de casa  aqui, houve uma inversão de que alguns especuladores 
imobiliários fizeram um predinho de apartamento. Quando olhar, a Sra. vai ter 
uma idéia de que foram construídos em excesso e esses predinhos eram para a 
classe média paulistana. Com o atrativo de que aqui era uma cidade para classe 
A. Como eles fossem da classe média, eles poderiam comprar um apartamento 
num local de classe A. Então foi um sonho da classe média paulista, mas a um 
custo muito alto porque trouxe muita mão-de-obra da periferia da grande São 
Paulo e inchou a nossa população de pobres por conta dessa mão-de-obra que se 
radicou aqui. Então é essa distorção que o turismo tradicional trouxe que nós 
estamos tentando corrigir agora através de meios proibindo a construção de 
prédios e com o desenvolvimento dos tipos contemporâneos de turismo, com a 
visão de que o turismo é regional, com a inserção no território da Mantiqueira 
que vem lá de Minas, com o turismo de negócios que é uma atividade que  pode 
ser feita no verão porque ela é exclusivamente in door, no verão que chove 
muito então as atividades manteriam os hotéis cheios e nós estamos tendo uma  
oportunidade muito grande agora porque São Paulo tem os seus 2 centros de 
convenções já com as datas tomadas até 2008 e Campos então se insere como 
alternativa  pra esses eventos, facilitando assim a ocupação hoteleira nos meses 
de verão, hoteleira e restaurantes. Então essa atividade também a gente encontra 
em franco desenvolvimento, né? Ao mesmo tempo em que tá em declínio a 
atividade dos milionários virem construir suas casas aqui, existe uma 
ascensão de turismo de negócio muito interessante (ISMAEL, 2006) (grifo 
nosso).  

                                                           
81 Informação verbal dada por Rodrigo Vergara Ismael, Secretário de Meio Ambiente de Campos do Jordão, durante 
a 3ª Oficina de Planejamento para a elaboração do Plano de Manejo das APAs de Sapucaí-Mirim e Campos do 
Jordão, coordenada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente,  realizada em Santo Antonio do Pinhal nos dias 13 
e 14 de março de 2006. 
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Infere-se, portanto, que a proibição de prédios multifamiliares é, na verdade, uma 

estratégia política para proteger o capital investido nas mansões “que já estão lá”, cujas obras têm 

diminuído, segundo o Prefeito, sendo, então, “necessária a intervenção do governo para fomentar 

novos investimentos”. 

Então, aqui está o tema central: turismo é desenvolvimento social? Como ele rebate nas 

questões sociais (demografia) e espaciais (loteamentos)? As respostas têm sido circunscrevendo 

os índices demográficos e circunscrevendo os espaços destinados aos segmentos populares. 

Ambas em função dos espaços propriciados ao segmento de elite.  

O planejamento, em tese, deveria ser a solução para o equacionamento dos problemas 

sócio-espaciais, mas tem-se provado ser mais um instrumento para controle do espaço do que 

para resolver problemas sociais, ficando no que Villaça (apud MARICATO, 2000, p. 138) chama 

de plano-discurso que é interrompido quando chega nas questões sociais. Pereira (apud 

OLIVEIRA, 1991, p. 83) ao fazer referência ao planejamento passivo - o planejamento 

conservador que pressupõe a encomenda de projetos e planos e a entrega de um documento final  

-  diz que “a actividade dos poderes públicos continua ao sabor das circunstâncias, a elaboração 

do plano não corresponde ao início de um processo de planejamento, podemos dizer que não 

existe planejamento, mas produção técnica de plano”. Tal característica é identificada nos planos 

diretores de Campos do Jordão, em especial no último plano elaborado em 2003 que não foi 

cumprido, não por má qualidade técnica uma vez que foi elaborado por equipes tecnicamente 

capacitadas, mas por uma questão de gestões dos planos nas quais as decisões foram tomadas 

dentro das instâncias econômicas, políticas e ideológico-culturais da elite jordanense voltada para 

a valorização da terra. Para exemplificar, cita-se a resposta de Walter Vasconcellos durante a 
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entrevista de janeiro de 2006 para a questão: o(a) Sr.(a) participa(ou) da elaboração dos planos 

diretores de Campos do Jordão? De que forma?: 

Participei de algumas oficinas.  O plano diretor é uma coisa que tem que ser. É 
uma adaptação da lei à realidade da cidade. Levou em conta o que já estava 
acontecendo e pudesse regulamentar o espaço urbano. O maior problema que 
vejo em Campos do Jordão é a ocupação do solo que é desordenada. O plano 
representou a lei alcançando o fato (VASCONCELLOS, 2006). 

 

Sabe-se que não há soluções mágicas para a implantação do turismo sustentável em um 

município, mas há caminhos como os indicados pela OMT e WWF (subseção 2.1.1) que, se 

percorridos, poderão levar a perspectivas de um desenvolvimento sócio-espacial com menos 

desigualdades e mais solidariedade para a população de baixa renda. A responsabilidade social 

empresarial, se acrescida a esses caminhos, colaborará para melhorar as condições de vida dessa 

população, mas para tal efeito, será necessário que a sociedade reveja suas crenças e valores e 

busque ações de solidariedade que contribuam para o desenvolvimento pessoal e profissional da 

população de baixa renda, permitindo-lhe participar da dinâmica da economia do turismo com 

melhores oportunidades de trabalho. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desafio proposto pela autora de estudar e compreender como ocorreu a implementação 

do turismo em Campos do Jordão e sua relação com a produção social do espaço urbano levou à 

busca do conhecimento dos aspectos físico-territoriais e sociais do Município, revelando-o  como 

um grande laboratório para pesquisas nas áreas das ciências humanas e ambientais. 

Os dados levantados acrescidos à análise realizada à luz das caracterizações do processo 

de produção social do espaço urbano conforme Gottdiener (1997) com base nos estudos feitos 

por Oliveira (1991) sobre Campos do Jordão permitiram a constatação de que a organização 

sócio-espacial do Município seguiu e segue a lógica do capitalismo predatório e extrativista 

apoiada em planos diretores e legislações que reforçaram e reforçam os interesses e valores de 

uma elite que visa manter o modo de aquisição de riqueza por meio da valorização da terra 

independentemente dos impactos ambientais e sociais que são conseqüentemente materializados 

no espaço. A terra com valor de uso para ricos e pobres é sobreposta pelo espaço abstrato com 

valor de troca, exteriorizado por intermédio das práticas econômicas e políticas.  

Portanto, o espaço de Campos do Jordão recebeu a materialização do modelo de 

desenvolvimento capitalista, de crescimento econômico que concentra renda, segrega espaços, 

exclui grupos sociais e não se compromete com soluções efetivas para problemas sociais e 

ambientais histórico-estruturais do Município, como por exemplo, a favelização e o lançamento 

de 100% do esgoto in natura no rio Capivari do Século XIX ao Século XXI.  

A legislação dos planos diretores de Campos do Jordão foi analisada com viés no turismo, 

verificando-se que, em função dos interesses econômicos do segundo circuito em consonância 

com os dos políticos que os endossavam, a legislação dos planos direcionaram o turismo do 
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Município para o de residências secundárias de alto padrão, promovendo a expansão urbana para 

tal efeito e apoiando-se nos discursos de maior arrecadação do IPTU e de geração de empregos. 

Os parâmetros do turismo sustentável (subseção 2.1.1) foram levantados para serem 

contrapostos à realidade turística em Campos do Jordão e verificou-se que o turismo sustentável 

inexiste no Município tanto em termos práticos quanto no discurso de suas lideranças políticas e 

empresariais, não havendo plano formal específico de turismo apesar desse setor compor a sua 

primeira atividade econômica. 

Tendo como problema principal desse estudo o questionamento se o turismo contribui de 

fato ou de alguma forma para o desenvolvimento sócio-econômico da população local e para a 

sustentabilidade ambiental, uma vez que, particularmente no caso da população jordanense, parte 

vive em condições precárias, observou-se que o turismo, se por um lado movimenta a economia, 

gera empregos e impostos, por outro, a renda não é distribuída de forma equânime como não é no 

modelo capitalista. O caso da cachoeira Véu de Noiva é um pequeno exemplo de atrativos 

turísticos que são explorados até a sua saturação e degradação para serem substituídos por outros 

ou abandonados, cuja dinâmica é representativa para municípios turísticos como no caso de Porto 

Seguro (MAGALHÃES, 2002, p. 52). 

Para as hipóteses arroladas na subseção 1.4, encontraram-se as seguintes constatações: 

a) além das gestões da elite local, Campos do Jordão reflete também a influência de uma 

elite externa que não reside no Município, mas que nele investe com fins lucrativos 

dentro de uma cumplicidade administração-freqüentadores no que tange a 

investimentos imobiliários residenciais ou empreendimentos turísticos. Com referência 

à obtenção de status por aqueles que freqüentam Campos do Jordão, infere-se que isto 

ocorra, tomando-se por base a opinião de algumas das lideranças entrevistadas e as 

pesquisas de Almeida (1999, p. 39) que indicam que em 45,9% dos 111 enfoques 



 

 

301

dados às características concebidas pela mídia para Campos do Jordão em artigos do 

Jornal Folha de São Paulo, das Revistas Veja e Viagem e Turismo, do Guia Fiat/Folha 

e de folhetos institucionais há uma ligação da imagem do município a características de 

glamour (alta renda, sofisticação, Europa, cultura, esnobismo e gastronomia) o que, por 

sua vez, está relacionado a status82. 

b) os planos diretores foram elaborados mais para regularizar a ocupação e uso do solo em 

andamento do que para ordenar o território sob a perspectiva do desenvolvimento do 

turismo sustentável;  

c) a elite local faz gestões para a captação do visitante classe A e desestimula o turismo de 

excursionistas de um dia por intermédio de legislação e de mecanismos de 

antimarketing, isolando aqueles que mais chances têm de interagir com a população 

local de classes média e baixa por meio do consumo de produtos e serviços populares;  

d) há conjecturas para que as entidades voltadas para o Turismo se articulem para a 

organização do setor, mas com poucos resultados práticos, mesmo quando foi realizado 

o Programa de Desenvolvimento do Turismo Receptivo (PDTR), coordenado pelo 

SEBRAE-SP em 2005;  

e) 30% população local recebem até 2 salários mínimos e apenas 9% recebem mais que 10 

(Tabela 9). Entre 2 e 5 salários mínimos estão 39% da população que somados aos 

primeiros somam quase 70% que ganham até 5 salários mínimos. Se o Município de 

Campos do Jordão for comparado com outro do sertão nordestino, poder-se-ia dizer 

que sua população é bem remunerada, mas para um município turístico voltado para o 

turismo classe A, infere-se que são salários baixos em relação ao custo de vida e ao 

                                                           
82 Inserção feita em atendimento à sugestão da Profa. Dra. Vera Costa para que fossem esclarecidas as bases da 
inferência sobre a busca de status por parte de turistas ao visitarem o Município de Campos do Jordão. 
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preço da terra, evidenciados pela habitação em moradias precárias e em áreas invadidas 

e de risco;  

f) o modelo econômico do turismo em Campos do Jordão segue a lógica do capitalismo 

predatório e extrativista, não considera os princípios do turismo sustentável, explora a 

natureza e não promove qualidade de vida para a maioria da sua população; 

g) de acordo com a pesquisa realizada com turistas em 30 de julho de 2005 e conforme o 

Gráfico 16, 83% dos entrevistados consideram a paisagem de Campos do Jordão 

agradável. Embora, para a questão 11 que foi aberta a comentários, 49% mencionaram 

aspectos negativos e desses 44% indicaram a existência das favelas. Conclui-se, pois, 

que os blocos de moradias precárias incrustadas nos morros, embora observados, não 

chegam a prejudicar o fluxo de turistas, não confirmando a hipótese de que as favelas 

auxiliam a desvelar para o visitante um quadro social, envolvendo alto índice de 

pobreza no Município. Pode-se, entretanto, inferir que os motivos sejam aqueles 

assinalados por Tuan (1980, p. 16,72) de que “os objetos que percebemos são 

proporcionais ao tamanho do nosso corpo, à acuidade e amplitude do nosso aparelho 

perceptivo e ao propósito” e de que “a percepção do visitante freqüentemente se reduz 

a usar os olhos para compor quadros”. 

h) para essa hipótese não foi encontrada a confirmação no sentido de que “nas favelas, 

reside a mão-de-obra barata para a elite jordanense que, assim, tolera a pobreza uma 

vez que esse tipo de mão-de-obra contribui para a sua acumulação”. Porém, 

considerando os dados fornecidos por Silva (2002) que indicam que entre os residentes 

em favelas encontram-se 69% de analfabetos e pessoas com ensino fundamental 
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incompleto, infere-se que a mão-de-obra residente em favelas seja remunerada com 

baixos salários, em função do seu baixo nível de instrução e de qualificação.  

 i) apesar das questões sócio-ambientais existentes no Município, Campos do Jordão 

encontra-se ainda na etapa de consolidação em seu ciclo de vida enquanto destino 

turístico, uma vez que a demanda não diminuiu nas temporadas de inverno. Entretanto, 

é nessa etapa que o município deve repensar  seu turismo e planejar o 

rejuvenescimento dos seus produtos e serviços para não entrar na etapa de declínio. 

 

Esse estudo sobre o turismo e a produção social do espaço urbano com base em Campos 

do Jordão demonstra que o Município é representativo para o Brasil tanto na questão do turismo 

como da produção social do espaço urbano de municípios de um país, cujo modelo econômico é 

o capitalismo que regula mercados e promove a distribuição de renda desigual por intermédio de 

redes de coalizões de crescimento que visam o lucro acima do bem estar social da coletividade e 

da qualidade ambiental, colocando em xeque o papel do turismo no desenvolvimento sustentável 

dos municípios turísticos.  

Por outro lado, não se pretende aqui fazer juízo de valor e condenar o turismo por falta de 

soluções mágicas, mas acredita-se que se houver nos destinos turísticos o início de um processo 

imbuído dos preceitos do turismo sustentável apoiado no planejamento turístico e na 

responsabilidade social, os impactos negativos da atividade turística poderão ser minimizados 

enquanto que os positivos maximizados.  
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APÊNDICE A 

Projeto de pesquisa com turistas 

 

Assunto: Paisagem urbana de Campos do Jordão. 

 

Tema: O turista e a paisagem urbana de Campos do Jordão. 

 

Problema: O turista que visita Campos do Jordão observa a existência de moradias 

precárias evidenciada em sua paisagem urbana? 

 

Hipótese: O turista de Campos do Jordão tem tão forte em seu imaginário o estilo europeu 

de seus prédios, de sua gastronomia e de ambiente sofisticado, divulgados pelo marketing do 

Município que o adentra concentrado no que vai ver e vivenciar, por exemplo, no bairro Capivari, 

e não observa as moradias precárias construídas nos morros localizados na entrada da cidade. 

 

Objetivo Geral: levantar o perfil do turista de Campos do Jordão e verificar se observa a 

existência de moradias precárias evidenciada em sua paisagem urbana para subsídio dessa 

dissertação. 

 

Objetivos específicos: elaborar e aplicar formulário (APÊNDICE A) de pesquisa; tabular 

e analisar os dados colhidos; elaborar diagnóstico e conclusões. 
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Amostragem: não-probabilística por conveniência: 144 formulários aplicados de acordo 

com a disponibilidade dos turistas solicitados para responder à pesquisa. 

 

Aplicação dos formulários: foram aplicados no bairro do Capivari, no dia 30 de julho de 

2005, por 3 entrevistadores. 

 

O formulário identifica: 

 

• Dados geográficos 

1) Cidade onde reside:  

 

• Dados demográficos 

2) Faixa etária: 

(   ) menos de  18                   (   ) 26 a 34                    (   ) 51 a 65 

(   ) 18 a 25                            (   ) 35 a 50                    (   ) mais de 65 anos  

 

3) Sexo:   (  ) feminino     (  ) masculino 

• Dados sócio-culturais 

4) Grau de instrução: 

(  ) ensino fundamental     (  ) médio       (   ) superior     (   ) pós-graduação 
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• Dados comportamentais 

5) Tempo de permanência em Campos do Jordão? 

(   ) meio dia                (   ) um dia 

(   ) final de semana    (   ) uma a três semanas 

(   ) 1 mês                    (   ) acima de 1 mês 

 

• Dados sócio-econômicos 

6. Qual é a  renda familiar (R$): 

(   ) 5.550 ou +                      (   ) 2.944 a 5.554 

(   ) 1.771 a 2.943                 (   ) 1.065 a  1.770 

(   )    497 a 1.064                 (   )    263 a     496             (   ) até 262 

 

As faixas dos valores utilizadas nesta questão foram retiradas do sistema Critério de 

Classificação Econômica Brasil utilizado pela ABA (Associação Brasileira de Anunciantes), 

ANEP (Associação Nacional de Empresas de Pesquisa) e ABIPEME (Associação Brasileira dos 

Institutos de Mercado) desde 1 de agosto de 1997. Esta nova divisão de mercado é, 

exclusivamente, de classes econômicas. A Tabela 18 indica a classificação: 

Tabela 18: Renda Familiar por Classe - Critério de Classificação - dados originais de 1996 

Classe Faixa de Renda 
A1 R$ 5.5550 ou + 
A2 R$ 2.944 a R$ 5.554 
B1 R$ 1.771 a R$ 2.943 
B2 R$ 1.065 a R$ 1.770 
C R$ 497 a R$ 1.064 
D R$ 263 a R$ 496 
E até R$ 262 

Fonte: Targetmark (2005) 
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• Motivação: 

 

7. Como soube de Campos do Jordão? 

 

(   )  jornal              (   ) revista         (   ) TV                             (   )  rádio 

(   ) amigos             (   ) Internet        (   ) todas as alternativas 

(   ) outros: ______ 

 

8) O que o levou a visitar Campos do Jordão? 

 

(   ) clima                         (   ) compras  

(   ) gastronomia              (   ) Festival de Inverno 

(   ) pontos turísticos        (   ) todas as alternativas   

(   )  outros: ______ 

           

• Dados sobre a opinião do turista  

 

9) Campos do Jordão é conhecida como a Suíça brasileira? O(A) Sr.(a): 

 

(   ) concorda            (   ) discorda               Por quê?  
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10) Como o(a) Sr.(a) classifica a paisagem urbana de Campos do Jordão? 

 

(   ) agradável 

(   ) normal 

(   ) desagradável 

(   ) indiferente 

 

11) Gostaria de fazer algum comentário? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

328

APÊNDICE B 

 

Projeto de pesquisa como as lideranças políticas e empresariais e formadores de 

opinião do Município de Campos do Jordão.  

 

Assunto: O Turismo em Campos do Jordão. 

 

Tema: Visão das lideranças políticas e empresariais em relação ao Turismo do Município. 

 

Problema: Como a atividade turística é vista pelas lideranças políticas e empresariais de 

Campos do Jordão e qual a visão de futuro para o segmento no Município? 

 

Hipótese: Supõe-se que: 

a) é consenso entre as lideranças políticas e empresariais que o Turismo em Campos do 

Jordão deve ser direcionado para Turismo de elite, desestimulando-se o Turismo de 

Massa; 

b) há uma visão imediatista em suas ações, sem planejamento a longo prazo; 

c) há um foco somente nas necessidades e expectativas dos turistas e dos próprios setores 

empresariais, sendo que a incorporação das demandas sociais não é considerada como 

base ao planejamento turístico. 
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Objetivo Geral: conhecer o pensamento das lideranças políticas e empresariais sobre o 

Turismo no Município e a visão de futuro que têm para o segmento em Campos do Jordão para 

subsídio ao trabalho de dissertação “Turismo e a produção social do espaço urbano no Município 

de Campos do Jordão, SP”. 

 

Objetivos específicos: elaborar e aplicar formulário de pesquisa por meio de entrevistas 

pessoais com pessoas representativas da política, de empresas e de entidades do Município; 

tabular e analisar os dados colhidos; elaborar diagnóstico e conclusões. 

 

Amostragem: não-probabilística por conveniência com formulários aplicados de acordo 

com a disponibilidade dos 16 entrevistados, representantes das lideranças políticas e empresariais 

e formadores de opinião baseando-se na relação de entidades membros do Conselho do Plano 

Diretor da Lei 2.737/03 que dispõe sobre a aprovação do Plano Diretor Estratégico de Campos do 

Jordão, Artigo 15, Parágrafo Terceiro, e nas indicações recebidas dos próprios entrevistados. 

 

Aplicação dos formulários: o formulário foi redigido de forma semi-estruturada, com 

perguntas flexíveis, permitindo que na entrevista haja uma mistura de perguntas mais ou menos 

estruturadas, sendo, no entanto, a maior parte da entrevista guiada por uma lista de perguntas ou 

assuntos a serem explorados (TOLDO, 2002, p. 89). As 12 perguntas foram elaboradas com 

vistas a confirmarem ou não as hipóteses dessa dissertação, conforme o Quadro 11. 
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Questões feitas a todos os entrevistados: 

 

Objetivo da  questão 

1 O(A) Sr.(a) acha que Campos do Jordão 
oferece um ambiente propício ao turismo ? 

Visa verificar como o entrevistado entende turismo  

2 O(A) Sr.(a) acha que o turismo é a vocação 
natural da cidade ou apontarias outras 
alternativas econômicas mais viáveis? 

Visa identificar se o entrevistado reconhece o turismo como 
primeira economia no município 

3 Nas condições atuais, na sua opinião, a 
população tem tido ganhos com o turismo 
(educação, empregos, renda)? 

Visa identificar se o entrevistado reconhece o turismo como 
benéfico ou não para a população do município 
Hipótese e) e h) 

4 Prevalecendo a orientação para que o turismo 
seja a principal fonte econômica da cidade, que 
tipo de turista seria mais interessante para o 
município? 

Visa identificar se o entrevistado só pensa no turismo 
Classe A ou considera também o turista de massa  e/ou 
excursionistas de um dia 
Hipótese c) 

5 È dito que a cidade possui mais de 5.000 
imóveis que funcionam como segunda 
residência para seus proprietários. Na sua 
opinião, tendo em vista o custo de manutenção 
dessas residências (impostos, caseiros, 
seguranças etc.) qual o interesse desses 
proprietários em manter esses imóveis?  

Visa identificar o nível de relacionamento com os turistas 
de residências secundárias e se considera esse tipo de 
turismo benéfico para o município 
 
Hipótese a) 

6 Consta que em Campos do Jordão existem 
cerca de 04 entidades voltadas para o turismo 
(por exemplo COMTUR, ASSTUR (Assoc. 
dos Meios de Hospedagem), o(a) Sr.(a) 
conhece alguma dessas entidades, quais e 
como avalia o trabalho delas? 

Visa identificar se o entrevistado conhece as entidades 
ligadas ao turismo e verificar o nível de relacionamento 
entre as mesmas 
 
Hipótese d) 

7 Na temporada de inverno, muitas empresas 
se deslocam para Campos do Jordão (veículos 
de comunicação, empresas de entretenimento, 
comerciantes diversos etc.), como o(a) Sr.(a) 
avalia a presença dessas empresas  
especialmente nesse período?  

Visa identificar se o entrevistado é receptivo ou não às 
empresas sazonais 
 
 

8 Qual a sua opinião sobre a qualidade da mão-
de-obra local? 

Visa verificar se o entrevistado conhece a realidade da mão-
de-obra em Campos do Jordão  
Hipótese h) 

8.1 Em 2000, segundo dados do SEADE, 
68,75% da população de Campos do Jordão 
tinham rendimentos mensais inferiores a 5 
salários mínimos. Na sua opinião, um trabalho 
de treinamento e qualificação da mão-de-obra 
local ajudaria a diminuir essa porcentagem e 
elevar os salários?  

Visa verificar se o entrevistado pensa em soluções para  
mão-de-obra local 
 
Hipótese h) 

9 O(A) Sr.(a) participa(ou) da elaboração dos 
planos diretores de Campos do Jordão? De que 
forma? 

Visa verificar se o entrevistado é atuante no planejamento 
do município. 
Hipótese b) 

9.1 O(A) Sr.(a) participa(ou) da elaboração de 
planos diretores específicos para Turismo ? 

Visa verificar se o entrevistado é atuante no planejamento 
turístico do município. 
Hipótese b) 

10 Que visão de futuro o(a) Sr.(a) tem para o 
turismo em Campos do Jordão? 

Visa levantar as expectativas do entrevistado quanto ao 
turismo no município 

Quadro 11: Formulário de entrevista com lideranças políticas e empresariais 
Fonte: Pivott (2006) 
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ANEXO A 
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ANEXO B 
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ANEXO C 
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ANEXO C - Continuação 

1 Cervejaria Baden 
Baden 

21 Fonte Simão 

2 Centro Hípico 
Tarandú 

22 Mini Golf 

3 Lenz Gourmet 23 O Bonde 
4 Auditório 24 Parque das 

Cerejeiras 
5 Mosteiro das 

Beneditinas 
25 Pedalinhos 

6 Museu Felícia Leiner 26 Teleférico 
7 Palácio Boa Vista 27 Turismo Ecológico 

Altus 
8 Parque dos Cedros 28 Praça do guia 
9 Chocolate Araucária 29 Belvedere 
10 Cogumelos 30 Country House 
11 Gruta dos Crioulos 31 Haras Polana 
12 Parque dos Lagos 32 Harry Pisek 
13 Pesca na Montanha 33 Hípica Golf 
14 Aspen Mall 34 Horto Florestal 
15 Bosque do Silencio 35 Olaria Paulistana 
16 Boulevard Genève 36 Pedra do Baú 
17 Centre Suíço 37 Pico do Itapeva 
18 Chcolate Montanhês 38 Rancho do Acaso 
19 Ducha de Prata 39 Rancho Santo 

Antonio  
20 Estrada de Ferro – 

EFCJ 
40 Trincheira 

Quadro 12: legenda do Mapa turístico de Campos do Jordão - Figura 27 
Fonte: 49ª Edição 2005/05 do Guia Castelfranchi Campos do Jordão 
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ANEXO D 
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ANEXO E 

 

REPRESENTANTES DAS LIDERANÇAS POLÍTICAS E EMPRESARIAIS E 

FORMADORES DE OPINIÃO DE CAMPOS DO JORDÃO, ENTREVISTADAS EM 

JANEIRO DE 2006 

 

Data Nome Cargo Entidade 
10/01/06 Pedro Paulo Filho Historiador  
10/01/06 Sergio Rooke Asquenazi Coordenador Biblioteca Municipal 
13/01/06 Flávio Ventura Secretário Secretaria de Turismo de Campos do 

Jordão 
13/01/06 Luiz Pedro Nathan Presidente Convention & Visitors Bureau 
17/01/06 Antonio Luiz Schiavo Júnior Jornalista Jornal Campos do Jordão 
17/01/06 José Roberto Damas Cintra Arquiteto  
17/01/06 Antonio Fernando Costella Diretor Casa da Xilogravura 
31/01/06 João Paulo Ismael Prefeito Municio de Campos do Jordão 
31/01/06 Antonio Arlindo Silva Diretor Sindicato do Empregados do Comércio 

Hoteleiro Campos do Jordão 
Quadro 13: Relação de entrevistados - Formadores de opinião 

Fonte: Pivott (2006)  
 

 

Data Nome Cargo Entidade 
11/01/06 Ariel Yaari Presidente Conselho Municipal de Turismo e 

Sindicato de Hotéis, Restaurantes, 
Bares e Similares 

12/01/06 Alexandre Gonçalves Silva Representante  Loja Maçônica 
12/01/06 Armando Pincelli Junior Representante Conselho Municipal de Educação 
12/01/06 Hélio Rubbo  Presidente AJAPE – Associação dos Aposentados 

e Pensionistas de Campos do Jordão  
12/01/06 Engrácia de Bellis Presidente ACE – Associação Comercial e 

Empresarial de Campos do Jordão 
13/01/06 Elizabete Fimabuco Vice-Presidente ASSTUR - Associação dos Meios de 

Hospedagem 
18/01/06 Walter Nogueira Barros 

Vasconcellos 
Diretor ONG AME Campos, 

ONG Instituto Pinho Bravo e da 
Agência de Desenvolvimento 
Sustentável de Campos do Jordão e 
Região 

Quadro 14: Relação de entrevistados - Representantes das entidades que compõem o 
Conselho do Plano Diretor 

Fonte: Pivott (2006)  
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ANEXO F 
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ANEXO G 
 

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO 
SEÇÃO VII 

DA POLÍTICA DO TURISMO  
 

Artigo  219  -  (alterado pela Emenda nº. 17/97  de  04/09/97)  O Município  disciplinará 

sua principal atividade econômica, o  Turismo, por 

meio   da  implantação  de  um  PLANO  DIRETOR  DE   TURISMO, que regulamentará todas 

as ações a ela inerentes na Estância. 

Parágrafo 1º - O Plano Diretor de Turismo poderá ser acessado por qualquer munícipe, 

mediante requerimento. 

Parágrafo  2º  -  Sua elaboração resultará  da  participação  dos membros de todos os 

segmentos da comunidade. 

Parágrafo 3º - Suas modificações e revisões, somente poderão  ser levadas  a efeito sempre 

no primeiro semestre de cada gestão do  Poder Executivo, em caso de comprovada necessidade, e 

com a aprovação de  um Conselho  de  Turismo nomeado  para este  e  outros  fins.  Situações 

emergenciais  poderão levar a alterações no Plano Diretor de  Turismo, porém em forma de 

aditivo devidamente aprovado pelo Poder Legislativo. 

Parágrafo  4º  - O Plano Diretor de Turismo será  gerido  por  um 

CONSELHO  nomeado  para  este fim, que  contará  com  a  representação obrigatória    de 

empresários,   entidades    não    governamentais, representantes do Poder Executivo e Delegados 

do Poder Legislativo. 

Artigo 220 - (alterado pela Emenda nº. 17/97 de 04/09/97) O  Plano Diretor  de  Turismo 

deverá  obrigatoriamente  seguir  as  diretrizes adiante traçadas, dentre outras: 
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I - Não haverá discriminação quanto ao tipo de Turismo, se de elite ou social. 

Tudo  deverá  ser feito para  conciliá-los,  incentivá-los  e incrementá-los, atendendo aos turistas 

de todas as classes sociais  de forma  igualitária, colocando  à sua 

disposição  todos  os  elementos indispensáveis para o seu bem-estar e lazer. 

II  -  O  comércio, a indústria, e seus  organismos,  participarão  da infra-

estrutura  turística  do  Município  e  contribuirão  para   seu desenvolvimento. 

III - O Município criará infra-estrutura básica para o estacionamento, 

trânsito  e  tráfego  de veículos, unidades básicas  de  conforto  aos usuários, principalmente dos 

chamados ônibus de Turismo Social. 

IV  -  O  Município  colocará a  disposição  dos  turistas  os  locais considerados “pontos 

turísticos”, mantendo-os e preservando-os. 

V  -  Fica  vedada  qualquer cobrança para  ingresso  de  turistas  ou veículos  de Turismo 

em Campos do Jordão, salvo as  taxas  decorrentes de emolumentos e comprovada prestação de 

serviços pelo Município. 

VI  -  O  Município tomará toda e qualquer  providência  legal  contra pessoas físicas ou 

jurídicas que venham a cercear ou impedir o tráfego e  o  trânsito de pessoas e veículos aos 

pontos turísticos  ou  a  sua visitação. 

Artigo  221  -  (alterado pela Emenda nº. 17/97 de  04/09/97,  de autoria  do  Vereador 

José Roberto Damas Cintra )  O  Poder  Executivo poderá, sempre mediante autorização do 

Legislativo, firmar convênios e estabelecer parcerias com a iniciativa privada, de modo a 

alcançar  as metas traçadas no Plano Diretor de Turismo. 

Artigo  222  - (revogado pela Emenda nº. 17/97  de  04/09/97,  de autoria do Vereador 

José Roberto Damas Cintra) 
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Artigo  223  - (revogado pela Emenda nº. 17/97  de  04/09/97,  de autoria do Vereador 

José Roberto Damas Cintra) 

Artigo  224  - (revogado pela Emenda nº. 17/97  de  04/09/97,  de autoria do Vereador 

José Roberto Damas Cintra) 

Artigo  225  - (revogado pela Emenda nº. 17/97  de  04/09/97,  de autoria do Vereador 

José Roberto Damas Cintra) 

Parágrafo único - (revogado pela Emenda nº. 17/97 de 04/09/97, de autoria do Vereador 

José Roberto Damas Cintra) 

Artigo  226  - (revogado pela Emenda nº. 17/97  de  04/09/97,  de autoria do Vereador 

José Roberto Damas Cintra) 

Artigo  227  - (revogado pela Emenda nº. 17/97  de  04/09/97,  de autoria do Vereador 

José Roberto Damas Cintra) 

Artigo  228  - (revogado pela Emenda nº. 17/97  de  04/09/97,  de autoria do Vereador 

José Roberto Damas Cintra) 
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ANEXO H 
RELAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSULTADA 

 
Lei/Decreto nº Data  Dispõe sobre: 
Decreto 91.304 03/06/1985 implantação de área de proteção ambiental nos Estados de Minas Gerais, Rio 

de Janeiro e São Paulo  
Quadro 15: Legislação Federal 

Fonte: organizado por Pivott (2006)  
 

Lei/Decreto nº Data  Dispõe sobre: 
Decreto 37.539 27/09/1993 criação o Parque Estadual dos Mananciais de Campos do Jordão  
Decreto 20.956 1983 Declara Campos do Jordão como APA – zona urbana e rural (Montoro) 
Lei 4.105 26/06/1984 Declara Campos do Jordão como APA – zona urbana e rural (Montoro) 

Quadro 16: Legislação Estadual 
Fonte: organizado por Pivott (2006)  

  

Lei/ Decreto nº Data  Dispõe sobre: 
Lei 359 19/12/1960 a fixação das zonas urbanas e rural do Município de Campos do Jordão – 

Prefeito José Antonio Padovan 
Lei 1.004 17/04/1975 a ampliação e consolidação da zona urbana e rural  do Município de Campos 

do Jordão – Prefeito José Antonio Padovan 
Lei 1.022 26/11/1975 A extensão e ampliação da zona urbana do Município de Campos do Jordão – 

Prefeito Flavio Rudge Ramos 
Lei 1.094 04/01/1978 Diretrizes do Sistema viário de Campos do Jordão – Prefeito Flavio Rudge 

Ramos 
Lei 1.095 04/01/1978 Sobre normas de parcelamento do solo do Município de Campos do Jordão – 

Prefeito Flavio Rudge Ramos 
Lei 1.096  - 
Alterada pela 
Lei 1.167/79 

04/01/1978 Código de Uso do Solo e Proteção da Paisagem no Município de Campos do 
Jordão – Prefeito Flavio Rudge Ramos 

Lei 1.097 - 
Alterada pela 
Lei 1.167/79 

04/01/1978 Sobre o Código de Edificações no Município de Campos do Jordão – Prefeito 
Flavio Rudge Ramos  

Lei 1.154 1979 Proíbe a abertura de novos loteamentos. Alterada pela Lei 1.367/83 que 
prorroga o prazo de vigência da primeira até 1989 (CETESB, 1983) – Prefeito 
Fausi Paulo 

Lei 1.167 18/12/1979 Que altera dispositivos das Leis nos. 1096 e 1097, ambas de 04 de janeiro de 
1978, que dispõem sobre Código do Uso do Solo e Proteção à Paisagem e 
Código de edificações, respectivamente – Prefeito Fausi Paulo 

Lei 1.296 28/12/1981 Institui o Código de Posturas - Prefeito Fausi Paulo (YAZIGI, 2001:147) 
Lei 1.299 26/03/1982 Dispõe sobre condomínios residenciais fechados em plano horizontal - 

Prefeito Fausi Paulo 
Decreto 1.161 03/06/1983 Declara o território de Campos do Jordão – zonas urbana e rural com APA – 

Prefeito João Paulo Ismael 
Lei 1.418 17/05/1984 Sobre a extensão e ampliação da zona urbana do Município – Prefeito João 

Paulo Ismael 
Quadro 17: Legislação municipal - uso e ocupação do solo 

Fonte: organizado por Pivott (2006)  
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Lei/ Decreto nº Data  Dispõe sobre: 
Lei 1.538 13/12/1985 Zoneamento do Município de Campos do Jordão – Prefeito João Paulo Ismael 
Lei 1.484 09/04/1985 Declaração da Área de Proteção ambiental de Campos do Jordão - Prefeito 

João Paulo Ismael 
Decreto 1.850 31/05/1988 Regulamenta a Lei Municipal nº 1.484/85 que institui a Área de Proteção 

Ambiental - Prefeito João Paulo Ismael 
Lei 2.673 03/04/2002 Ampliação e consolidação da Zona de Preservação Ambiental 1 (ZEP 1) – 

Prefeito  Lélio Gomes 
Quadro 17: Legislação municipal - uso e ocupação do solo - continuação 

Fonte: organizado por Pivott (2006)  
 

Lei nº Data  Dispõe sobre: 
1.592 14/07/1987 Concessão de “Declaração de não interesse” ou autorização para corte de árvores, antes 

da aprovação de projetos arquitetônicos ou do parcelamento do solo e institui a 
obrigatoriedade da aprovação de serviços de terraplenagens. – Prefeito João Paulo Ismael 

1.629 29/01/1988 Alteração no Zoneamento do Município de Campos do Jordão – adiciona a Zona de 
Interesse Turístico – Prefeito João Paulo Ismael 

1.734 23/11/1989 Ampliação e consolidação da Zona Urbana do Município de Campos do Jordão – 
Prefeito Fausi Paulo 

1.834 09/09/1991 Instalação de atividades econômicas de pequeno porte e de âmbito doméstico em 
edificações residenciais – Prefeito Fausi Paulo 

1.875 07/07/1992 Controle de populações animais, bem como sobre prevenção e controle de zoonoses no 
Município de Campos do Jordão – Prefeito Fausi Paulo 

1.890 29/10/1992 Acrescenta a letra “s” no artigo 36, parágrafo 4º da lei 1.538/85 
2.029 30/11/1993 Obrigatoriedade de implantação de estação de tratamento de esgoto para 

empreendimentos que recebam mais de 50 pessoas – Prefeito João Paulo Ismael 
2.094 25/05/1994 Dispõe sobre sons urbanos - – Prefeito João Paulo Ismael 
2.127 09/09/1994 Normas para construção ou reformas em prédios públicos para adequar a deficientes 

físicos - – Prefeito João Paulo Ismael 
2.097 08/06/1994 Acrescenta parágrafos 7º e 8º ao Artigo 25 – Presidente da Câmara Municipal de 

Campos do Jordão, Vereador Sebastião Aparecido César Filho 
2.340 16/05/1997 Nova regulamentação para montagem e utilização de alojamento em canteiros de obras  

– Presidente da Câmara Municipal de Campos do Jordão, Vereador Ricardo Malaquias 
Pereira 

2.368 10/07/1997 Regulamenta a concessão de licença para localização e funcionamento de 
estabelecimentos de revenda de gás liquefeito de Petróleo – Prefeito Oswaldo Gomes da 
Silva Filho 

2.425 15/06/1998 Alteração da lei complementar 1.538 – parágrafo 7º do artigo 25 
2.456 03/09/1998 Nova redação ao parágrafo 2º do Artigo 7º da Lei Municipal 2.215 de 19 de junho de 

1995 - Prefeito Oswaldo Gomes da Silva Filho 
2.458 04/09/1998 Regulamenta pousada no Município - Prefeito Oswaldo Gomes da Silva Filho 
2.463 11/09/1998 Dispõe sobre implantação de novas farmácias e drogarias – Prefeito Oswaldo Gomes da 

Silva Filho 
2467 15/10/1998 Proibição da instalação de antenas retransmissoras de telefonia celular em ZR2  obras  – 

Presidente da Câmara Municipal de Campos do Jordão, Vereador Ricardo Malaquias 
Pereira 

2.528 10/12/1999 Altera a Zona Especial de Proteção 2 - – Prefeito Oswaldo Gomes da Silva Filho 
2.548 02/05/2000 Altera a Tabela II da Lei 1.538 na ZR3, na coluna de proibidos, item III  – Prefeito 

Oswaldo Gomes da Silva Filho 
Quadro 18: Leis e Decretos municipais que alteraram a Lei 1.538/85 

Fonte: organizado por Pivott (2006)  
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Lei nº Data  Dispõe sobre: 
1.850 31/05/1988 Regulamenta a Lei 1.484/85 que institui a APA – Prefeito João Paulo Ismael 
2.243 09/02/1990 Disciplina a autorização e permissão de uso para conservação de logradouro e áreas 

públicas – Prefeito Fausi Paulo 
2.825 08/01/1993 Concessão de prazo para regularização por meio de “habite-se” ou “ocupação” de 

construções já concluídas, habitadas ou ocupadas na área do Município – Prefeito João 
Paulo Ismael 

3.734 02/12/1998 Regulamentação dos dispositivos da Lei 1.734/89 de 23/11/89 – Prefeito Oswaldo 
Gomes da Silva Filho 

2.562 21/08/2000 Alteração da lei municipal 904/72 que fixa normas para construção de calçadas – 
Prefeito Oswaldo Gomes da Silva Filho 

3.888 16/03/2000 Regulamenta a lei 2.509/99 ref. Conselho Municipal de Meio Ambiente – CONDEMA - 
Prefeito Oswaldo Gomes da Silva Filho 

2.651 12/11/2001 Instalação e ampliação dos Ramos de comércio - Prefeito Lélio Gomes 
4.095 12/02/2001 Institui a Comissão Municipal de Análise de Projetos COMAP  - Prefeito Lélio Gomes 
2.687 23/07/2002 Criação de loteamento fechado -  Prefeito Lélio Gomes 
4.314 25/04/2002 Valores mínimos por metro quadrado da mão-de-obra de construção civil para efeito de 

cálculo de recolhimento do ISSQN e atualiza o valor da taxa de vistoria para corte e 
desbaste de árvores ou florestas, nativas ou não - Prefeito Lélio Gomes  

5.473 20/03/2006 Suspende a aprovação de todo e qualquer projeto destinado a construções residenciais 
multifamiliares, verticais ou horizontais, no Município de Campos do Jordão, com 
exceção de empreendimentos habitacionais de interesse social realizados pelo governo 
em suas três esferas. 

5.483 22/03/2006 Altera o Art. 1º do Decreto 5.473, a saber: “Fica suspensa a aprovação de todo e 
qualquer projeto destinado a construções residências multifamiliares, verticais, 
horizontais geminadas e prédios de uso misto, no Município de Campos do Jordão.  

Quadro 18: Leis e Decretos municipais que alteraram a Lei 1.538/85 - continuação 
Fonte: organizado por Pivott (2006)  

 

Lei/ Decreto nº Data  Dispõe sobre: 
Lei 280 16/10/1959 Aprovação do Plano Piloto do desenvolvimento de Campos do Jordão e 

respectivo relatório – Prefeito José Antonio Padovan 
Lei 324 01/06/1960 Alteração de dispositivo da Lei nº 280 de 16/10/1959 (do Plano Piloto do 

desenvolvimento do Município) – Prefeito José Antonio Padovan 
Lei 430 12/07/1962 Institui o Plano Diretor da Estância de Campos do Jordão – Prefeito José 

Antonio Padovan 
Lei 431 18/07/1962 Institui o Código de Obras da Prefeitura Municipal da Estância de Campos 

do Jordão – Prefeito José Antonio Padovan 
Lei 731 10/04/1968 Criação do Escritório Técnico de Planejamento e do Conselho de 

Desenvolvimento de Campos do Jordão – Prefeito José Antonio Padovan 
Lei 819 04/12/1969 Altera a Lei nº 430, de 12 de julho de 1962, fixando os limites das zonas 

urbanas e rural do Município de Campos do Jordão – Prefeito José Antonio 
Padovan 

Lei 891 03/12/1971 Alteração da Lei nº 430 de 12 de julho de 1962, que instituiu o Plano 
Diretor da Estância  - Prefeito José Antonio Padovan 

Lei 934 29/12/1972 A consolidação e alteração do Plano Diretor da Estância de Campos do 
Jordão instituído pela Lei nº 430/62 – Prefeito José Antonio Padovan 

Lei 2.737 02/05/2003 Aprovação do Plano Diretor Estratégico de Campos do Jordão – Prefeito  
Lélio Gomes 

Quadro 19: Legislação Municipal referente a Planos Diretores 
Fonte: organizado por Pivott (2006)  
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Lei/ Decreto nº Data  Dispõe sobre: 
Lei 143 26/08/1953 Isenção de impostos municipais a Hotéis Populares, pelo prazo de 10 anos 

– Prefeito Sanitário – Paulo Cury 
Lei 1.166 18/12/1979 Dá nova redação ao Parágrafo 1º do artigo 7º e regulamenta os parágrafos 

2º e 3º da Lei nº 1.096 de 04 de janeiro de 1978, dispondo sobre a 
construção de habitações coletivas, hotéis e colônias de férias – Prefeito 
Fausi Paulo 

Lei 2.123 01/09/1994 Criação e regulamentação da Função de Guia de Turismo Autônomo no 
Município de Campos do Jordão – Presidente da Câmara Municipal de 
Campos do Jordão, Vereador Sebastião Aparecido César Filho 

Lei 2.231 09/11/1995 Regulamentação da entrada de ônibus de Turismo no Município e altera a 
Lei 2.123/94 - Presidente da Câmara Municipal de Campos do Jordão, 
Vereador Luiz Antonio Correa Cintra 

Decreto 5.185 23/03/2005 Criação da Comissão de Eventos Temporários e Empreendimentos – 
COGETE – da Prefeitura Municipal de Campos do Jordão – Prefeito João 
Paulo Ismael 

Quadro 20: Legislação Municipal referente a Turismo 
Fonte: organizado por Pivott (2006)  
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ANEXO I 

Ofício à instituição objeto de estudo 
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ANEXO J 

Termo de consentimento da instituição objeto de estudo 

 




