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FORMAÇÃO HISTÓRICA E TRANSFORMAÇÕES SÓCIO-CULTURAIS NO 
DISTRITO DE SÃO FRANCISCO XAVIER 

 

RESUMO 

 
Este trabalho estuda a evolução histórica e as conseqüências atuais no Distrito de São 
Francisco Xavier com a implementação da indústria turística que acaba por interagir na 
produção social do espaço urbano e rural. No desenvolvimento das pesquisas deste trabalho, 
além dos dados históricos, geográficos e sociais do Distrito, estudaram-se os aspectos que 
caracterizam a produção social do espaço e o turismo como conseqüência de vários anos de 
isolamento do local. Além disso, questionam-se as transformações sócio-culturais que 
pequenas localidades acabam sofrendo com as mudanças culturais e de trabalho, como é o 
caso do turismo. Nesse sentido a noção de planejamento estratégico nortearam esse estudo, no 
qual São José dos Campos vê  São Francisco Xavier como sendo o “paraíso” da cidade, 
vendendo assim, sua beleza e sossego. Como resultado, constatou-se que fatores como 
precariedade das acessibilidades e descaso dos órgãos públicos durante quase todo século XX, 
preservaram o Distrito na sua essência como sendo, atualmente, algo diferenciado e propício 
ao desenvolvimento do turismo enquanto fenômenos social e espacial atrelados ao 
capitalismo. Nesse sentido, questiona-se não somente o passado e o presente, mas 
principalmente o futuro pelas ações do hoje.  
 
Palavras-chave: História, Espaço, Cidade, Planejamento Estratégico, Turismo, São Francisco 
Xavier 
 
 



  
 

HISTORICAL FORMATION AND SOCIOCULTURAL TRANSFORMATIONS IN 
THE DISTRICT OF SÃO FRANCISCO XAVIER 

 
 

ABSTRACT 
 
The propose of this work is to present a historical evolution and the current consequences on 
the District of São Francisco Xavier through the huge development of tourism business which 
have a large influence over the social activities from the urban to agricultural area. During the 
work of research were analyzed region’s history timeline, geographic and social data as well 
as the touristc and environment aspects changes as consequence of years of isolation.  
Moreover, the sociocultural transformations are questioned that small localities finish 
suffering with the cultural changes and from work, as it is the case of the tourism. In this 
direction the notion of strategical planning had guided this study, in which They are Jose of 
the Fields sees San Francisco Xavier as being the “paradise” of the city, thus selling, its 
beauty and calmness. As result, this work brings evidences that helped to preserve São 
Francisco Xavier such as precarious roads and the apparent indifference of the Government  
during the last century. Actually, these factors gave to the District an essence as being 
something differentiated and favorable to the development with capitalist characteristics. 
Following this thought process, the issues do not involve the past and the present only, but a 
special care with the future progress based on the actions of today’s decision makers. 
 
Keyword: History, Space, City, Urban Strategic, Tourism, São Francisco Xavier 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, áreas do conhecimento adotaram o território como conceito essencial em 

suas análises, onde deve se observar que esse território é constituído dentro de uma totalidade 

de dimensões de relações sociais. Neste trabalho serão observadas as formas de ocupação e 

transformações espaciais, econômicas e, conseqüentemente sociais, em São Francisco Xavier, 

localizado no município de São José dos Campos – SP, tendo como embasamento sua 

formação dentro de um determinado processo histórico, que culminou nas conseqüências que 

hoje é o Distrito.  Tal estudo refere-se aos movimentos sócio-territoriais, ou seja, de que 

forma tal ocupação está influenciando no meio de vida da população local, principalmente no 

âmbito do trabalho e das ações culturais e de modo de vida com base no seu desenvolvimento 

histórico. Sendo assim, partiremos do que é hoje São Francisco Xavier, indo ao passado 

procurando compreender seu processo de constituição e suas determinações ao longo do 

tempo. Para isso, serão interpretados registros paroquiais, documentos oficiais e jornalísticos 

nunca antes analisados sobre o Distrito e com alto teor de informações históricas. Como 

fontes históricas, relatos orais que ajudarão a esclarecer muitas dúvidas do presente.  

Nossa história começa com a utilização do território hoje denominado São Francisco 

Xavier, Distrito de São José dos Campos, pelos tropeiros no final do século XIX e de lá para a 

atualidade dividida em três fases: do final do século XIX (ocupação territorial local) a meados 

do século XX (queda na agricultura, aumento do êxodo e introdução da agropecuária 

intensiva) culminando no final do século XX (desenvolvimento da atividade turística). Tal 

divisão tem por base os fatores relacionados à ocupação e as transformações nas formas de 

trabalho, que a partir do momento que as forças de trabalho foram se modificando o espaço 

começa a sofrer modificações que vão determinar as ações de vários agentes sociais locais. 

Dessa forma, frente aos intensos processos de exclusão social provocado por políticas 

neoliberais, pode-se pensar os espaços e os territórios como formas de compreender melhor as 

conflitualidades e as mudanças locais. 

            De modo geral as sociedades humanas estão em constantes transformações, por mais 

estáticas ou tradicionais que sejam. No entanto, os padrões e modos de mudanças dependem 

de lugar para lugar e de um momento histórico para outro. Muitas vezes, tais mudanças são 

imperceptíveis dentro de uma dinâmica social. Isso pode ser notado em lugares pequenos com 

economias de subsistência, de difícil acesso ou sem grande importância regional.  
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 A grande questão a ser discutida é quando tais regiões passam a ser descobertas e 

usufruídas por pessoas que tem outras posturas, visões, interesses ou até mesmo ambições que 

divergem do habitual no lugar.  Percebe-se que dentro dessa questão, o espaço social e a 

população acaba se organizando em uma nova dinâmica espacial. Dessa forma, esse trabalho 

busca mostrar as transformações que estão ocorrendo no mundo rural com suas diferenças e 

transformações que acabam sendo incorporados pelos habitantes dessas áreas, 

especificamente em São Francisco Xavier, principalmente por fatores turísticos e comerciais.  

 Segundo Lefebvre (1991) o espaço social é a materialização da existência humana, o 

que demonstra a amplitude da questão e nos leva a compreender o espaço como uma 

dimensão da realidade. Essa amplitude, de fato, oferece diferentes desafios para os estudos 

que tem o espaço como categoria de análise e necessita estudá- lo para contribuir com sua 

compreensão e transformação em uma determinada sociedade em um determinado tempo.  

 Por sua amplitude, o conceito de espaço pode ser utilizado de modos distintos, todavia 

muitas vezes a sua utilização não é compreensível, porque não se define o espaço do qual está 

se falando. Para evitar equívocos, é preciso esclarecer que o espaço social está contido no 

espaço geográfico, criado originalmente pela natureza e transformado continuamente pelas 

relações sociais, que produzem diversos outros tipos de espaços materiais e imateriais, como 

por exemplo: políticos, econômicos e culturais.  

 O espaço é parte da realidade, portanto, multidimensional. Para uma eficaz análise 

conceitual é necessário definir o espaço com todas as dimensões que o compõem. Essa 

simultaneidade em movimento manifesta as propriedades do espaço em ser produto e 

produção, movimento e fixidez, processo e resultado, lugar de onde se parte e aonde se chega, 

por conseguinte, o espaço é uma completitude, ou seja, possui a qualidade de ser um todo, 

mesmo sendo parte. Desse modo, o espaço geográfico é formado pelo s elementos da natureza 

e também pelas dimensões sociais, produzidas pelas relações entre as pessoas, como a cultura, 

política e a economia. As pessoas produzem espaços ao se relacionarem diversamente e são 

frutos dessa multidimensionalidade. Referindo-se a essa questão, Santos (1985) cita que “o 

espaço não pode ser apenas formado pelas coisas, os objetos geográficos, naturais e artificiais, 

cujo conjunto nos dá a Natureza. O espaço é tudo isso, mais a sociedade: “cada fração da 

natureza abriga uma fração da sociedade atual. ” 

Dentre os maiores desafios, com certeza, está compreender tais questões dentro de um 

determinado espaço onde as mudanças sócio-culturais estão fortemente sendo influenciadas 

por outras formas de apropriações como o turismo, a especulação imobiliária ou a atividade 

imobiliária. 
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 As transformações ocorridas ao longo da história de qualquer meio rural diz respeito 

também à cultura e suas transformações. Ao referir-se às questões culturais, é importante citar 

que a mesma se faz de forma bem ampla dentro do espaço e de forma hegemônica. A cultura 

mostra-se como elemento importante já que vem a ser o modo de vida de um povo, seus 

hábitos e rituais. O meio social vai se formar como algo historicamente respaldado e 

culturalmente construído (ORTIZ, 1981). Dentro dessa perspectiva, pode-se dizer que a 

cultura popular existe como um todo, organizada de forma homogênea coerente, enquanto 

concepção de mundo e como produção cultural. 

 Analisando com maior atenção o fenômeno da cultura popular, observa-se que esta se 

caracteriza, não pela sua sistematicidade, mas precisamente pela sua multiplicidade, ou seja, 

não como é, mas como se comporta e evolvem seus membros. Portanto, para melhor 

compreender um determinado espaço é necessário observar as multiplicidades que envolvem 

o meio. No entanto, por muitas vezes há a descaracterização dos modos culturais de uma 

determinada região, pelo que se chama de administradores da cultura, visando sempre 

interesses de uma determinada classe hegemônica. Dentro desse contexto, Ortiz (1981) cita 

que “uma vez que se percebe que o passado tem uma função ideológica, e inclusive 

econômica, eles passam a sugerir uma política que limite o espaço de descaracterização da 

cultura”. 

 Dessa forma, nota-se uma redefinição cultural ligada à constituição de uma sociedade 

centrada nos valores urbanos, já que estes acabam se apresentando cada vez mais fortes, o 

que por muitas vezes acaba levando a distinção valorativa entre o urbano e rural. Milton 

Santos (1985) usa o termo desculturização ao se referir aos desequilíbrios que ocorre com a 

quebra de hábitos e tradições além das mudanças ocorridas lentamente, impondo em um 

determinado lugar uma nova cultura. A afirmação da existência urbana, ainda que anônima, 

gerou a construção de estereótipos, muitas vezes negativos do homem rural. Martins (1975) 

relata que na industrialização e na urbanização exagerada, acaba ocorrendo a perda das 

normas sociais eficientes e consistentes. Para o autor a reafirmação da estrutura 

fundamentada na vida rural como solução para os problemas da mudança social. Serpa (2007) 

analisa que em regiões menores ou mais distantes as limitações de oportunidades, a pobreza, 

entre outros acabam por fortalecer e tornar as relações familiares mais fortes.  

 Por outro lado, a redefinição cultural de uma sociedade centrada nos valores urbanos, 

levou ao aumento da distinção entre a sociedade rural e a urbana, criando estereótipos. Nesse 

sentido, a figura do caipira tem as seguintes conotações: ingênua, preguiçosa, desnutrido, 

doente, maltrapilha, rústica, desambiciosa, etc. Para Martins (1975) o estereótipo conduziu a 
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duas atitudes básicas: o seu uso para reforçar as características urbanas da existência dos que 

a utilizavam e sua manipulação para defender as instituições urbanas na vida rural, 

dinamizando e propiciando as condições para trans formar a caipira no cidadão com 

concepções urbanas. 

Faz-se necessário lembrar que Monteiro Lobato, no inicio do século XX, através de 

uma visão eurocentrista, foi um dos maiores escritores a denegrir a imagem do caipira como 

em Urupês, Cidades Mortas, entre outros. Cabe lembrar também que no mesmo período das 

publicações de Lobato, outros personagens saíram em defesa do caipira, como por exemplo, 

Cornélio Pires, principalmente ressaltando a musicalidade do interior, com conotações de 

ingênuo, rústico, acomodado, etc. Tais abordagens acabaram reforçando as características do 

urbano, dando a idéia de que se é necessário uma intervenção das instituições urbanas na vida 

rural, para dinamizá- la. Pode-se perceber que as regiões mais afetadas com tais fatores são 

aquelas cuja economia é mais enfraquecida, levando a um laço de dependência com o urbano 

muito maior. Essa questão torna-se indispensável para compreender que no próprio mundo 

rural as concepções do urbano se tornavam fato de ascensão social.   

Isso pressupõe dependência do rural em relação ao urbano, sem reciprocidade pelo 

qual a cidade se "moderniza" e o campo se integra apenas na medida em que consome os 

produtos e os estilos de vida da sociedade urbana. No entanto, sabe-se que a reciprocidade 

existe entre o urbano em relação ao rural, mas acaba ocorrendo de uma forma desleal, 

principalmente ao que se refere a concorrência da oferta de produtos agrícolas ao mercado 

urbano, ante uma demanda desproporcionalmente maior da cidade. 

Pressupõem-se então que as necessidades do rural (principalmente nas regiões 

menores) em relação ao urbano intensificam-se, negando-se os tradic ionais laços de 

reciprocidades entre o rural e o urbano. A contribuição que pequenas regiões podem oferecer 

a grandes centros urbanos, quase sempre em pequena escala (leite, manufaturados, 

hortifrutigranjeiros), acaba sendo sufocada pela oferta dos grandes centros econômicos, ante 

uma demanda desproporcional.  

Nesse sentido, dentro de uma deficiência econômica, o mundo urbano acaba cada vez 

mais inserido no meio rural, entendendo aqui também a inserção do capitalismo, onde 

pequenas regiões acabam encontrando outros meios para se “sentirem” como integrantes do 

mundo urbano, seja sua população indo para a cidade ou fazendo da sua terra um pouco da 

cidade.     

No mundo atual, observa-se grande preocupação de onde se vive, estando em pauta, 

desde o bairro, com seus problemas de moradia, acessibilidade, segurança, etc., chegando a 
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extensões macros, referindo-se ao nosso planeta e aos problemas relacionados a aquecimento 

global e emissão de poluentes. Dessa forma, planejar as ações futuras tornou-se questão de 

primeira relevância desde em rodas de conversa de botecos a grandes conferências 

internacionais. Fazer planejamento remete-se então interferir no futuro com ações que possam 

vir a beneficiar um determinado grupo ou também manter o status quo de uma situação em 

um espaço.  

Todo tema deve ser abordado dentro de uma preocupação, ou seja, dentro de uma 

problemática. Nesse sentido, hoje se questiona muito sobre os destinos das pequenas cidades 

que alteram suas tradições a fim de incorporar uma nova atividade econômica. É o que ocorre 

com o turismo. No caso de São Francisco Xavier, Distrito de São José dos Campos, as 

mudanças têm alterado de forma significativa o modo de viver das pessoas do local. Assim, a 

princípio, pretende-se encontrar a raiz do problema, ou seja, através da história responder a 

partir de quando e por que começaram as atuais problemáticas de mudanças sócio-culturais de 

São Francisco Xavier. Outra questão problema é analisar até que ponto as atuais mudanças no 

Distrito são benéficas, ou melhor, para quem essas transformações realmente estão 

beneficiando. Não podemos nos esquecer que planejar significa moldar ações para o futuro. 

Desta forma, questiona-se como estará o Distrito daqui a alguns anos com essas 

transformações? Sendo assim, esses questionamentos serviram como norteadores desse 

trabalho.   

São Francisco Xavier é um Distrito a pouco mais de 50 km do centro de São José dos 

Campos e vem crescendo de modo muito rápido, além de receber uma nova modalidade 

econômica: o turismo, principalmente a partir dos anos 90. Isso tem acarretado mudanças 

bruscas no modo de viver das pessoas ao que se refere a economia, a cultura, valorização da 

terra, trabalho, entre outros. Assim, esse trabalho tem como objetivo geral analisar e 

compreender essas transformações sociais, econômicas e culturais que vêm ocorrendo no 

Distrito nos últimos tempos decorrentes dessas mudanças. 

Essa pesquisa também tem como objetivos específicos analisar São Francisco Xavier 

como um espaço historicamente construído. Tal trabalho historiográfico é algo que falta no 

Distrito, já que o mesmo não possui um estudo minucioso de sua própria história. Sendo 

assim, torna-se necessário levantar esse estudo, o que viria nos ajudar a compreender as 

mudanças ocorridas e que vem ocorrendo no local. Outra preocupação é explicar as ações 

ocorridas no Distrito como força de iniciativa de órgãos públicos e privados tentando 

compreender as intenções desses agentes no desenvolvimento do local. Estudar a sociedade 
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local e perspectivas dentro de seu potencial torna-se fundamental para o desenvolvimento 

desse trabalho, compreendendo assim sua economia, população e cultura.   

            O mundo atual com suas mudanças rápidas e globais acaba por muitas vezes afetando 

os seres humanos que sofrem com tais transformações. Esse trabalho pretende alertar para as 

mudanças que podem acarretar em lugares considerados redutos de cultura e natureza e que 

acabam sendo abalados por ações não pensadas ou pensadas sem visar o coletivo. As 

conseqüências que a própria natureza e a população acabam sofrendo devem ser repensadas, 

pois geralmente acaba favorecendo apenas alguns grupos com interesses totalmente 

capitalistas sem pensar nas conseqüências que pode causar, tanto em âmbito local como 

global. Nesse sentido, a viabilidade desse trabalho mostra-se plausível, pois fontes de análise 

não são de difícil acesso, apesar de não haver nenhum estudo desse caso específico em São 

Francisco Xavier. Mesmo assim, num sentido mais amplo, uma vasta bibliografia aborda o 

tema, o que facilita a compreensão e o entendimento das questões a serem analisadas. 

Portanto, esse trabalho torna-se relevante no sentido de observarmos e compreendermos as 

supostas transformações que ainda possa vir a ocorrer no futuro, nesse caso específico, no 

Distrito de São Francisco Xavier. 

 Algumas questões já levantadas neste trabalho auxiliarão na busca de respostas a 

serem abordadas, no decorrer da pesquisa. Dentre essas questões será testado até que ponto a 

população se sente prejudicada pelo avanço do turismo, já que isto vem mudando o modo de 

ser da população local. Nesse caso acredita-se que essas mudanças vêm atingindo essa 

população de forma negativa, principalmente ao que se refere a cultura, uma vez que se nota 

uma perda de identidade. Outro fato é a supervalorização imobiliária local que acaba por 

excluir seus moradores e seus descendentes do seu habitat natural causando também uma 

super valorização nos vários setores locais. 

 Após levantamento de vasta bibliografia, que analisam também o tema, pretende-se ir 

a campo e buscar as informações diretamente na fonte. Levantamento de opiniões de 

moradores, empresários, políticos locais e turistas embasaram a discussão sobre o tema. 

Pretende-se assim observar, através de questionários e conversas informais, também as 

opiniões por faixa etária, pois se acredita que possa haver várias opiniões divergentes sobre os 

temas abordados no trabalho. Um dado importante é que para a elaboração do histórico do 

Distrito procurar-se-á pesquisar documentos nunca antes analisados encontrados na paróquia 

local, cartório e Casa de Cultura, a partir de levantamentos no local. Além desse estudo com 

fontes primárias (documentos não interpretados), bibliografias e pesquisa de campo pretende-

se utilizar outros meios de análise tais como fotografias do local, fotos de satélite para 
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observar a ocupação da área, que retratam o passado dos moradores. Pretende-se também 

fazer a pesquisa de campo nos momento de maior movimento turístico no Distrito como 

aniversário da cidade, festa do tropeiro e violeiro, festa de produtos da terra e festas religiosas, 

muito presentes ainda no local. Dessa forma, será tirada uma amostra quantitativa e 

qualitativa da população local e dos visitantes, o que nos dará uma boa margem de dados.  

 Para a elaboração do trabalho pretende-se na Introdução abordar as discussões 

bibliográficas pertinentes sobre os diversos temas, com as devidas definições abordadas no 

desenrolar do assunto. Num primeiro capítulo e estudo da área torna-se essencial para a 

compreensão de qual ambiente que estamos analisando, com suas devidas características 

sociais econômicas e culturais, além, dos aspectos físicos de São Francisco Xavier. Como um 

dos principais objetivos do trabalho, o desenvolvimento histórico do Distrito será abordado no 

segundo capítulo, a fim de tentar compreender as origens da situação atual da área estudada. 

O terceiro capítulo será dedicado às ações de planejamento estratégico desenvolvido em São 

Francisco Xavier com seus objetivos e interesses. Concluindo com a parte referente a 

Discussão  e avaliação dos resultados obtidos perante as considerações finais do trabalho. 
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2   REVISÃO DE LITERATURA 

 

Torna-se necessário esboçar algumas definições relevantes que serão utilizadas no 

decorrer do trabalho. Cabe lembrar que todas as transformações ocorrem em determinados 

espaços, compreendidos nesse trabalho como sendo, segundo Santos (1988), a totalidade, os 

homens, instituições, meios ecológicos, firmas e infra-estruturas, etc., ou seja, o todo. O 

espaço é visto aqui como a acumulação de tempos históricos onde os indivíduos agem e  

sofrem ação da sociedade e com a natureza. Sendo assim, a formação do espaço pressupõe 

uma acumulação e ações temporais de diferentes momentos, fazendo com que as ações do 

passado se reflitam dentro do território. 

Além desse dado importante faz-se útil apropriar-se da definição de território, onde o 

sujeito histórico se faz pertencer ao meio como identidade, como cita Santos (2002): 

 

O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de 
coisas superpostas. O território tem que ser entendido como o território 
usado, não o território em si. O território usado é o chão mais a identidade. 
A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O 
território é o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas 
materiais e espirituais e do exercício da vida. 

 

A idéia de território não se restringe apenas aquela da escala nacional, associada com o 

Estado. Territórios existem e podem ser construídos e desconstruídos nas mais diversas 

escalas, tanto espaciais como temporais. Assim, podemos identificá- lo desde uma dada rua a 

certa área regional, ou ainda a partir de um dado recorte temporal de dias chegando até 

séculos.
 (SANTOS, 1988) 

Nesse sentido, podemos citar que o termo região vem a ser uma determinada parte do 

espaço ou como cita Santos (1988) “um subespaço do espaço nacional total.” Segundo 

Friedmann (1960) o termo região pode corresponder a uma grande variedade de significações, 

porém, afirma que teremos regiões diferentes, segundo os critérios diferenciados, sem, no 

entanto, uma melhor definição. As especificidades que resultam da combinação entre homem 

e natureza, organizam um espaço e definem, fazem, portanto, uma região, podendo a mesma 

ser analisada sob diferentes conceitos e critérios. 

Nesse trabalho entenderemos região como o “lócus” de um determinado sub-processo 

social, com áreas onde determinadas características tenham uma relativa homogeneidade, 

relacionada por Santos (1988) como sendo algo “dinâmico e subjetivo”. 
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Outro item importante a ser analisado no decorrer dessa pesquisa vem a ser o termo 

paisagem, compreendido aqui, a grosso modo, como tudo aquilo que conseguimos visualizar, 

não como um fator estático ou imutável, uma vez que seu processo de mutação é contínuo e 

transformado pela dinâmica espacial. Sendo assim paisagem tem por definição ser uma 

categoria relativamente estática, mas ao mesmo tempo viva e mutável, porque é inserida na 

sociedade que a modifica através e de acordo com a dinâmica do espaço geográfico e com seu 

tempo histórico. Diante do exposto, podemos considerar a paisagem como um conjunto de 

elementos naturais e artificiais, criado em tempos diferentes, passível de sucessivas 

transformações pela dinâmica espacial, e que, portanto, reflete as formas e o resultado final da 

contínua dinâmica do espaço geográfico. Cada forma possui uma função e ligadas a uma 

estrutura e a um processo, como propõe Santos (1988) exibe forma, função, estrutura e 

processo, sendo categorias eficientes para analisarmos o espaço urbano.  

No entanto, todas as ações realizadas no espaço geográfico e suas categorias de 

análises, sempre que interferidas pelo homem, sofreram um processo de transformação, por 

muitas vezes planejadas na intenção de projetar o futuro. 

 

2.1  O Planejamento Urbano e suas Variáveis 

 
O Planejamento Urbano, segundo Maffesoli (1996), tende a analisar a apropriação dos 

espaços seja para intenções projetistas ou não, como na utilização dos meios de comunicação 

na forma de potencializar e conduzir positivamente qualquer ação planejadora. Para o autor, 

verifica-se que, qualquer tipo de ação de planejamento urbano na atualidade deve levar em 

conta os conceitos que as permeiam, considerando as tendências locais como pólos de 

desenvolvimento industrial, o setor agricultura, proximidades a regiões apropriadas ao 

ecoturismo, etc. Dentro deste viés, Pereira (1978) dá maior ênfase ao planejamento como 

forma de controle social, “sendo um conjunto de forças sustentadora ou mantenedora de 

qualquer estrutura social”. No entanto, é importante observamos que o planejamento e o 

planejador são sujeitos dentro de um momento histórico e que suas ações são macroestruturais 

e sempre abrangentes a um momento e um espaço determinado, sendo suas ações e 

preocupações também determinadas. (OLIVEIRA, 1977). 

Todo planejamento parte de certa realidade, na qual se procura encontrar definições e 

ações, como cita Maximiano (1995): 
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O processo de planejar consiste em tomar decisões antecipadamente. Certas 
decisões são tomadas de imediato, assim que o problema ocorre, e seu 
alcance esgota-se com a resolução desse mesmo problema. Outras decisões, 
ao contrário, visam definir um objetivo ou curso de ação para o futuro. Elas 
são formuladas no presente, para serem postas em prática no futuro. Não 
apenas serão postas em prática num futuro que pode estar próximo ou 
distante, mas também têm o objetivo de influenciar esse mesmo futuro”. 

 

Já houve um momento, em que o planejamento fora tido apenas como planos de 

regulamentação, embelezamento e crescimento das cidades, sem grandes preocupações com 

setores mais sociais. No entanto, com a forte crise mundial dos anos 70 e 80, a visão de 

planejamento urbano e regional passou a ser repensada, entrando em ação o planejamento 

estratégico onde as cidades passaram a ser vistas como máquinas de produzir riquezas.   

A partir da década de 1970 aumentam também os debates sobre o meio ambiente, 

surgindo organizações preocupadas com a diminuição de fontes básicas de sobrevivência, 

pressionando os governos no sentido de rever seu desperdício e lutando pela preservação de 

espécies da natureza. Como conseqüência positiva da sua ação a nível mundial percebe-se 

uma preocupação crescente de um planejamento com qualidade e a eficiência dos processos 

produtivos, levando a implementação de uma série de medidas estratégicas para promover o 

“ecodesenvolvimento”, chamado depois de “desenvolvimento sustentável”.  (SACHS, 1993) 

Harvey (1996) diverge, referindo-se ao planejamento urbano, que a partir da década de 

90, como sendo preocupado apenas com questões estruturais do meio, citando que “o espaço 

era visto como recurso a ser moldado com propósitos sociais”. Na versão atual, “(...) o espaço 

é entendido como dimensão independente e autônoma, a ser moldada segundo princíp ios 

estéticos.” Nesta última versão, o espaço adquire uma colocação mais relevante por ter a 

capacidade independente de gerar resultados por si próprio, dentro do neoliberalismo. 

Com as vertentes do planejamento, interessa-nos o planejamento estratégico das 

cidades, que tem sido a forte referência, no discurso e na prática, nas transformações e 

mobilizações dos espaços, paisagens e culturas urbanas, na intenção de obter confiabilidade 

por parte dos investidores turísticos. Esse é um traço que referenda a super valorização dos 

espaços urbanos e rurais, evidenciando uma clara mudança na própria incorporação do espaço 

no planejamento.  

 Dentro de certa expectativa, notam-se tendências atuais do planejamento urbano e, 

particularmente, no planejamento estratégico, enfatizar a cultura como rótulo para obtenção 

de respaldos que ocultam interesses e fins, estes efetivamente estratégicos. Na visão de 

Arantes (2000), na verdade, essa ênfase na perspectiva cultural, por parte do planejamento 
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territorial, assume uma orientação para o mercado onde tudo é cultura, num certo culturalismo 

de mercado.  

Porém, vale lembrar que o planejamento estratégico não se configura apenas às 

cidades, pois regiões tidas como rurais estão aderindo a tal proposta, visando outras 

tendências que não sejam apenas o setor primário. 

 

2.2  Urbanização e Ruralização 

 

 Torna-se necessário fazermos a utilização de vários conceitos antes de melhor 

analisarmos a questão da ruralização e da urbanização. A princípio, o próprio termo urbano e 

cidade, aqui utilizados, distinguem-se não com o propósito de separá-los, mas para perceber 

melhor o que Santos (1982) chama de fluxo contínuo e descontínuo de suas conjunções. O 

urbano é o abstrato, o geral, o externo: as atividades de emprego, divisão do trabalho, a 

cooperação, e podemos indicar ainda a sociabilidade na cidade e a sociabilidade pela cidade. 

Já a cidade é o particular, o concreto, o interno: habitação, transportes, abastecimento, escolas, 

hospitais, etc.   Choay (1980) afirma que:  

 

a urbanização em suas origens, designa ao mesmo tempo um fato concreto e 
a disciplina normática que é o urbanismo; de um lado um grupo de 
construções postas em relação de comunicação tais que os habitantes 
possam se encontrar, se ajudar, se defender e de outro um conjunto de 
princípios imutáveis e de regras fixas que permitem organizar 
cientificamente as construções dos homens.  
 
 

 No caso do meio rural, as definições se complicam, pois a gama de variáveis é enorme 

e nem sempre bem definidas. A princípio deve se deixar bem claro que ruralidade é um 

conceito de natureza territorial e não setorial, já que não se explica o campo pela agricultura 

nem as cidades pelas indústrias. Em muitos países o rural é definido de tal forma que é 

associado imediatamente à precariedade e carência, o que não pode ser generalizado em nosso 

país. Segundo Abramovay (1994, p.65), as principais restrições ao que se refere ao rural 

podem ser assim resumidas: 
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• o rural é definido, ao menos em parte, ao arbítrio dos poderes públicos 

municipais, em que as conseqüências fiscais da definição acabam sendo 

mais importantes que seus aspectos geográficos, sociais, econômicos ou 

culturais; 

• desde que haja extensão de serviços públicos a um certo aglomerado 

populacional, ele tenderá a ser definido como urbano: é assim que, no 

Brasil, as sedes de distrito com algumas centenas ou dezenas de casas são 

definidas como “urbanas”; e 

• o rural tenderá a ser definido, em princípio, pela carência , o que não pode 

ser considerado um critério adequado sob qualquer ponto de vista.  

 
 

 Segundo o IBGE (1996) a localização do domicílio pode ser urbana ou rural, definida 

por lei. Na situação urbana consideram-se as pessoas e os domicílios recenseados nas áreas 

urbanizadas ou não, correspondentes às cidades (sedes municipais), às vilas (sedes distritais) 

ou às áreas urbanas isoladas. A situação rural abrange a população e os domicílios 

recenseados em toda a área situada fora dos limites urbanos, inclusive os aglomerados rurais 

de extensão urbana, os povoados e os núcleos.  

 Veiga (2004) faz sérias críticas às definições sobre o rural frente ao urbano, citando 

que o problema está na questão do método a ser utilizado, enfatizando que o Brasil é mais 

rural do que oficialmente se calcula, pois a essa dimensão pertencem 80% dos municípios e 

30% da população. Um atributo que, segundo o autor, não tem nada de negativo, já que as 

tendências competitivas do século XXI dependerão da força de economias rurais. Veiga 

(2004) conclui citando que muitos estudiosos procuraram contornar esse obstáculo pelo uso 

de uma outra regra. Para efeitos analíticos, não se deveriam considerar urbanos os habitantes 

de municípios pequenos demais, com menos de 20 mil habitantes. Por tal convenção, que vem 

sendo usada desde os anos 1950, seria rural a população dos 4.024 municípios que tinham 

menos de 20 mil habitantes em 2000, o que por si só já derrubaria o grau de urbanização do 

Brasil para 70%.   

 Nesse sentido, entende-se rural como sendo: 

• a unidade territorial afastado do centro administrativo;  

• áreas não densamente povoadas; 

• dependência dos meios de produção do sistema urbano. 
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A ruralidade supõe, em última análise, o contato muito mais imediato dos habitantes 

locais com o meio natural do que nos centros urbanos. Em muitos casos a relação com a 

natureza emerge não só como um valor afetivo, mas também como a mais promissora fonte 

de geração de renda rural. O campo como natureza se impõe com as questões do ar, água, 

verde, estilo de vida, poluição e clima.  

A imagem de Natureza associada ao campo e ao rural atual nos remeteria ao ser 

natural humano, universal, e de sua existência no planeta. Com maior desenvolvimento da 

revalorização do ambiente natural, em vez de suprimir a diferença entre cidade e campo acaba 

por confundir ainda mais as dependências de meio ao outro, já que a visão de total 

dependência já não se adota no mundo contemporâneo. (VEIGA, 2004). 

Mesmo assim, não se pode pensar o rural sem pensar no urbano. Santos (1996) nos 

lembra que a questão espacial urbana e/ou rural é de grande relevância para estudos sócio-

ambientais, sobretudo numa perspectiva geográfica. O autor afirma que, quando propõe o 

estudo do espaço a fim de identificar sua natureza deve-se pensar sobre a natureza do espaço 

rural pensando no espaço urbano. A própria urbanização concorre para que o processo de 

ocupação espacial não se dê somente em zona urbana, o que nos leva a dificuldade de 

distinguir entre o que é urbano e o que é rural, devido à crescente demanda técnica, científica 

e informacional manifestada geograficamente. 

Nesse sentido questiona-se sobre as relações do campo com a cidade. Segundo 

Oliveira (1977), essa relação expressa certo fim de divisão de trabalho, técnica e territorial, 

que recria as relações entre setores econômicos até então estrutural e territorialmente 

separados, e homogeneização de valores que expressam um mundo e um modo de vida até 

então tidos como próprios e privilégio da cidade. A cidade e campo acabam tornando-os um 

mundo único, configurado na cultura urbana, que se propaga pelos campos, aí eliminando o 

que era ainda remanescente da cultura rural do passado. O campo se torna tão urbano quanto à 

cidade.  

A agroindústria e as tendências da divisão cidade e campo no Brasil se colocam num 

processo da fusão entre a agricultura e a indústria.  

Silva (1996), relata que as discussões e análises do campo, são abordadas no contexto 

da reorganização do ambiente rural diante da sociedade globalizada. Nesse sentido o tema da 

ruralidade apresenta-se mediante uma controvérsia que articula basicamente duas posições: 

uma, aponta para o desaparecimento de um rural agrícola, face aos processos contínuos de 

urbanização e industrialização; outra, para a reconstrução de uma ruralidade que resgata um 

mundo da vida rural articulado com valores urbanos.  
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O autor relata ainda que para a primeira versão, o rural deixa de ser um espaço que 

privilegia a agricultura; é cada vez mais espaço de múltiplas atividades. A agricultura 

caminha para um processo de industrialização ou de um ramo de atividade industrial, de 

serviços em geral. Nessa perspectiva, é possível deduzir que a terra perde importância como 

recurso produtivo à medida que a produção é realizada em ambientes construídos, como a 

produção de legumes e verduras em estufas, as granjas produtoras de aves, as fábricas-

fazendas produtoras de leite. Desse modo, o rural é analisado na perspectiva da reorganização 

das atividades econômicas, onde o progresso tecnológico exerce um papel preponderante. Os 

recursos tecnológicos da informática e da engenharia genética estariam na ponta desse 

processo de transformação. Assim, o ambiente rural seria reconstruído na perspectiva de uma 

sociedade industrializada, onde as especificidades entre as atividades desaparecem, uma vez 

que a lógica da racionalidade técnico-instrumental seria determinante nos processos de 

reorganização social. Para a segunda versão – o da reconstrução da ruralidade – o mundo rural 

não deixa de existir para a sociedade, e passariam a ser incorporados os próprios meios rurais 

como fator de desenvolvimento destas áreas como cultura, tradição, etc. (SILVA, 1996). 

Wanderley (2000), analisa que há o esvaziamento da população no campo, à medida que 

a sociedade se industrializa, no entanto, há uma reconstrução de relações sociais no meio rural 

mediante categorias sociais que permanecem no campo e que são valorizadas no contexto de 

políticas públicas. 

Nessa perspectiva, embora as comunidades rurais, os núcleos, povoamentos ou pequenas 

vilas ou cidades possam ser dotadas de infra-estrutura de lazer, energia, saneamento e serviços 

com característica dos centros urbanos, expressam um modo de vida que tem suas raízes no 

meio. Considera-se ainda que nos chamados pequenos centros urbanos, atividades como as de 

serviços, agroindústria, turismo, ainda tem seu vínculo com a agricultura. O ambiente rural é 

reconstruído mediante uma diversidade de atividades e com processos produtivos que 

combina diferentes tipos de saberes. (WANDERLEY, 2000). 

 Dessa forma as tendências para o campo estão em constantes transformações. No 

Brasil, Del Grossi (1999) observou que a população rural não é exclusivamente agrícola, 

sendo que mais de 3,9 milhões de pessoas do campo estavam ocupadas em atividades não-

agrícolas, em 1995. 

 O meio rural atual deixou de ser sinônimo de agrícola e passou a ser o local de 

atividades que eram tipicamente urbanas. Segundo Baptista (1994): 
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o declínio do lugar da agricultura nas atividades e ocupações no espaço 
rural foi acompanhado pelo surgimento de funções não-agrícolas, tais como 
os aspectos ambientais e de proteção à natureza, o lazer e o turismo, a caça, 
a pesca e o acolhimento dos que aí pretendem viver temporária ou 
permanentemente. Segundo o autor, a procura por esses usos tende a 
aumentar, e a questão que se coloca é saber quem se encarregará da oferta 
desses novos serviços no interior das sociedades rurais. 

 

 

Graziano da Silva (1996) analisando essas novas funções do meio rural brasileiro, 

concluiu que já não se pode caracterizá- los com sendo somente agrários, sendo necessário 

incluir outras variáveis, como as atividades rurais não-agrícolas decorrentes da crescente 

urbanização do meio rural (moradias de alto padrão, turismo rural, lazer e outros serviços), as 

atividades de preservação do meio ambiente, além de um conjunto de atividades 

agropecuárias intensivas que buscam nichos de mercado para sua inserção econômica.  

Além disso, o comportamento do emprego rural, principalmente dos movimentos da 

população residente nas zonas rurais, não pode mais ser explicado apenas a partir do 

calendário agrícola e da expansão das áreas e/ou produção agropecuárias. Conforme Silva 

(1996), ”esse conjunto de atividades, mais a ocupação da população economicamente ativa 

com domicílio rural nos setores do comércio, da indústria e da prestação de serviços, públicos 

e privados, respondem cada vez mais pela nova dinâmica populacional do meio rural 

paulista”.  

 

2.3 O Turismo no Campo 

 

Como foi citado anteriormente, sobre o planejamento estratégico, este também pode se 

encaixar no campo, onde os investimentos sejam empregados principalmente no setor 

turístico, que para muitos é a grande saída para muitas regiões rurais.  Almeida (1999) 

argumenta que “o turismo rural se refere ao caráter multifuncional do espaço rural 

contemporâneo onde à agricultura, atividade predominante, divide o espaço com outras 

funções de ordem econômica e social”. 

Junto à função mercadológica na prática do turismo, e devido às mudanças trazidas 

por essa nova forma de concepção do espaço rural, fortalece a relação cidade-campo. 

Consolida-se a inter-relação entre esses dois espaços. Verifica-se, apesar da resistência de 

velhas formas de produção e permanência da cultura rural, a existência de relações de 

complementaridade, que se caracterizam por uma articulação entre tais espaços, seja na esfera 
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tecnológica, cultural ou produtiva. O espaço rural não só deixa de ser um espaço de uma só 

função, estritamente ligado às atividades primárias, mas também ligado às novas 

configurações espaciais do processo de globalização da economia. O meio rural ganhou novas 

funções e novos tipos de ocupações: propiciar lazer, descanso e práticas turísticas; moradia 

para empreendedores e trabalhadores rurais, função turística além de promover preservação e 

conservação do meio ambiente humano e natural. (RODRIGUES, 2000). 

Dentro de novas situações espaciais da competição capitalista, as cidades, e sua 

cultura, são facilmente acionadas como produtos, promovidos ou vendidos como mercadorias 

turísticas, para as quais são produzidos novos fetiches, a partir da mídia.  

Nesse caso, e especificamente nessa pesquisa, o turismo deve ser entendido como um 

modo específico de deslocamento praticado também por um tipo específico de viajante, que 

vem a ser o turista. Para Banducci (2001), “ao mesmo tempo constitui um fenômeno social, 

dado que implica o deslocamento de grandes contingentes de pessoas que passam a ser 

habitantes temporários de locais nos quais não residem, ocasionando múltiplos impactos 

nessas sociedade receptora.”   

A maioria das definições do turismo tem em comum o deslocamento num tour, 

trazendo a idéia de viagem com volta ao ponto de partida. Há também definições que 

apresentam o turismo como negócio, conjunto de produtos e serviços. E, ainda, como 

fenômeno social: econômico, político, cultural. (RUSCHMAMM, 1988). 

No entanto, entende-se aqui turismo como sendo um negócio onde há quem influencia 

e quem é influenciado. As transformações em relação à renda e o estilo de vida têm sido os 

impactos mais descritos pelos pesquisadores, evidenciando que o impulsionamento 

econômico e as mudanças sociais são as chaves para compreensão dos efeitos do turismo em 

uma comunidade. São essas pessoas que, ao visitar uma localidade, desencadeiam os 

mecanismos de prestação de serviços e impactos que envolvem o turismo. Investigar a 

interação entre os turistas e a população local é fundamental para compreender a alteração nos 

estilos de vida e costumes locais das comunidades anfitriãs.  

Nesse sentido, cita Beni (2003) “que no turismo, pode-se imaginar a priori, que tanto 

na área estatal como a empresarial tem como objetivo real o lucro. O Estado espera da 

atividade turística o superávit. Compete o investimento social não só na infra-estrutura de 

apoio a atividade, mas principalmente nos resultados que isso tratará”.  

  Para Burns (2002), está interação varia por alguns pontos específicos. De um lado, de 

acordo com o número de turistas e o comportamento dele e do morador (que irá influenciar na 
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construção das formas de convívio e relacionamento), o tempo de permanência do turista na 

comunidade visitada (que irá influenciar na oferta de emprego na comunidade) e, ainda, 

conforme o papel dos intermediários (hotéis, transportes, agentes de viagens, guias turísticos), 

capazes de influenciar na quantidade e qualidade da comunicação entre turistas e moradores e 

de manipular a cultura local com finalidades turísticas. 

Segundo Burns (2002), três fatores podem ser utilizados para explicar a alteração nos 

estilos de vida e costumes dos moradores das comunidades que recebem o turismo: a 

mercantilização das tradições da comunidade, o efeito demonstração e a negociação cultural. 

A mercantilização ocorre quando as tradições culturais e espirituais de uma comunidade são 

comercializadas e transformadas em espetáculo para turistas. Isso provoca no morador uma 

crise de significados em relação às tradições, acompanhada de um enfraquecimento dos seus 

vínculos com a comunidade. O efeito demonstração ocorre quando os turistas tornam-se 

modelos para os moradores que passam a adotar seus estilos de vida . 

A negociação cultural, por sua vez, é a atividade que os moradores exercem sobre 

aquele valor, bem cultural ou comportamento que é trazido de fora pelos turistas, indicando 

que o processo de assimilação de outra cultura não é passivo, mas negociado ou seja vendido 

como produto.  

A percepção dos moradores sobre os impactos do turismo é influenciada por estes 

fenômenos. Por exemplo, conforme a posição da comunidade no ciclo de vida, a percepção do 

morador pode variar, a mesma coisa vale para a sazonalidade, que permite períodos com e 

sem turistas. A dimensão intrínseca, por sua vez, inclui características dos moradores, como: 

tempo de residência, envolvimento com o turismo e residência próxima das zonas de 

atividade turística. 

 A exploração comercial do turismo tem contribuído para o desequilíbrio ecológico e 

para a desagregação social das comunidades anfitriãs. Assim como outros setores da 

economia capitalista, o negócio turismo depende da apropriação e exploração do ambiente e 

da sociedade para gerar lucro. (BENI, 2003). 

Os empreendimentos relacionados ao turismo nas comunidades anfitriãs, com raras 

exceções, possuem um ciclo de buscar destinos, incentivar o “desenvolvimento” e seguir em 

frente quando o ponto de saturação ou novidade foi atingido. Os pesquisadores chamam isso 

de ciclo de vida de uma comunidade anfitriã. A trans ferência dos empreendimentos para 

novos locais de exploração revela a utilização não sustentável dos recursos naturais e 

humanos. 
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Dentre esses novos locais, há de se destacar o meio rural, como já foi citado, que cada 

vez mais vem atraindo essa modalidade econômica denominada turismo. Porém, é importante 

lembrar que atualmente já há várias visões diferenciadas sobre essa atividade no campo. 

Principalmente por pesquisas desenvolvidas pelo projeto RURBANO1, da UNICAMP, as 

definições vêm crescendo e mostrando cada vez mais as várias funcionalidades do campo.  

Com relação às modalidades de turismo praticados no meio rural a literatura tem uma 

variedade grande de conceitos, o que proporciona, aos estudiosos do assunto, dificuldade em 

apresentar a conceituação exata de cada modalidade de turismo no meio rural. Essa 

constatação está no trabalho apresentado por Campanhola e Graziano da Silva (1999) no I 

Congresso Brasileiro de Turismo Rural. 

Das modalidades de turismo no meio rural destacam-se alguns conceitos, 

fundamentais nesse trabalho como: 

• Turismo no meio rural (conceito amplo); consiste de atividades de lazer realizadas no 

meio rural, este conceito engloba as seguintes modalidades: turismo rural, turismo 

ecológico, turismo de aventura, turismo cultural, turismo de negócios, turismo jovem, 

turismo social, turismo de saúde e turismo esportivo; 

• Turismo rural; atividades que se identificam com as especificidades da vida rural, ou 

seja, atividades que valorizam o ambiente rural, a economia e a cultura local; 

• Agroturismo; atividades internas à propriedade, que geram ocupações complementares 

às atividades agrícolas. Exemplos: fazenda hotel, pesque-pague, fazenda de caça, 

pousada, restaurante típico, vendas diretas do produtor, artesanato, industrialização 

caseira e outras atividades de lazer ligadas à vida cotidiana dos moradores do campo; 

• Ecoturismo; atividade realizada em áreas naturais que se encontram preservadas, com 

o objetivo específico de estudar, admirar e desfrutar a flora e fauna, assim como 

qualquer manifestação cultural (passado ou presente) que ocorra nessas áreas. 

 

Segundo Ruschmann (2002), “a atividade turística no meio rural deve ter por objetivo 

o seu desenvolvimento sustentável, ou seja, saber administrar os ambientes, os recursos e as 

comunidades receptoras, a fim de atender às necessidades econômicas e sociais, preservando 

a integridade cultural, ecológica e ambiental, para que possam ser desfrutadas pelas gerações 

futuras.” Salienta a autora que para a atividade turística ser sustentável depende de aspectos 
                                                 
1 Coordenado pelos  professores José Graziano da Silva e Rodolfo Hoffmann do Instituto de Economia da 
Unicamp . O projeto Rurbano objetiva, analisar e estudar as transformações ocorridas no meio rural no Brasil e 
suas novas dimensões.  
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como preservar o meio ambiente natural, não o colocando em risco; integrar a cultura e os 

espaços sociais da comunidade com o turismo, sem causar transformação nos hábitos 

característicos da região; proporcionar a distribuição igualitária dos benefícios da atividade 

entre a comunidade e os visitantes, gerando aumento do nível de bem-estar para ambos e, 

acima de tudo, de turistas responsáveis, atentos às questões ambientais e culturais. Esses 

aspectos devem ser respeitados para proteger a originalidade da região. 
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3  ÁREA DE ESTUDO2 

 A área de estudo é São Francisco Xavier distrito de São José dos Campos, São Paulo. 

 

3.1 Localização e Limites  

 

  A altitude da sede do distrito é de 720m e a altitude máxima é de 2.028 no Pico do 

Selado. As coordenadas geográficas da sede do distrito são: longitude 45°57'0 e latitude 

22°54'S.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Localização geográfica do Distrito de São Francisco Xavier 
 Fonte: Plano de Desenvolvimento Turístico Sustentável de São Francisco Xavier (2003) 
 
 

 Localiza-se na região norte do município e limita-se ao norte com o município de 

Camanducaia - MG, ao sul com o município de São José dos Campos - SP, a leste e sudeste 

com o município de Monteiro Lobato - SP, a oeste e noroeste com o município de Joanópolis 

                                                 
2 Esta seção foi baseada na pesquisa referente ao plano de desenvolvimento turístico sustentável de São 
Francisco Xavier em 2003 

. 
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- SP, a nordeste com o município de Sapucaí - Mirim - MG, e a sudoeste com os municípios 

de Piracáia - SP e Igaratá - SP.  

 
Figura 2: Mapa de acessos ao Distrito de São Francisco Xavier 

Fonte: www.saofranciscoxavier.org.br acessado em 16 out. 2007. 
 

 O Distrito de São Francisco Xavier foi criado através da Lei Estadual nº 8092/64, 

possui uma subprefeitura, sediada no centro urbano principal, a qual responde 

administrativamente à Prefeitura de São José dos Campos. Distancia-se por estrada 

pavimentada, 54,8 km da sede do município. Além do núcleo principal, existem no Distrito 22 

bairros rurais dispersos, cujas ligações com núcleo principal são feitas por estradas vicinais 

sem pavimentação. Ocupa 29% da área total do município, perfazendo uma área de 322km², 

com uma população de 2.867 habitantes, sendo, 1.036 na zona urbana e 1.831 na zona rural e 

uma paisagem natural privilegiada, de relevos acidentados, grande parte em APA - Área de 

Proteção Ambiental, onde existem remanescentes de Mata Atlântica original. É abundante em 

recursos hídricos, destacando-se o Rio do Peixe, o Córrego Santa Bárbara e o Ribeirão do 

Guirra.  
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Figura 3: Foto da área urbana (2007). 

 

 Os bairros rurais que compõem o Distrito de São Francisco Xavier apresentam em sua 

grande maioria características tradicionais da cultura caipira: casas dispersas, capela, 

costumes e organização social bem tradicional.  

 

3.2  Aspectos Sócio-Econômicos   

 ] 

O Distrito de São Francisco Xavier caracteriza-se como sendo um híbrido de subúrbio de uma 

grande cidade industrial e, simultaneamente, uma comunidade de caracteres tipicamente 

interioranos e rurais. Assim, apesar de estar localizado a menos de 60 Km do centro de São 

José dos Campos - uma das maiores arrecadadoras de impostos da federação - São Francisco 

Xavier tem população rural ainda consideravelmente maior que a população urbana, 

centrando seus rendimentos sobre atividades agropecuárias e de turismo, com área urbanizada 

em proporção ínfima em relação à rural. 

 

3.2.1  Demografia  
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 Os dados da FIBGE - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

segundo Censos Demográficos registram uma população residente, em 2000, de 2.876 

habitantes. Admitindo um crescimento de 1,8% aa (compatível com o período 1996-2000), 

estima-se a população do Distrito em 2.950 habitantes, em meados de 2002, sendo 1.070 

habitantes na área urbana e 1.880 na zona rural. No entanto, sem dados confiáveis e por ter 

uma população muito flutuante, estima-se que em 2007 a população já tenha passado de 4.500 

habitantes. Assim, mantendo a taxa de urbanização em torno de 36,0 %, reforçando o caráter 

tipicamente rural do Distrito, enquanto que o município de São José dos Campos apresenta a 

taxa de urbanização de 98,8%. (IBGE) 

          

1831

1036
Rural

Urbana

 
                     Gráfico 1 – População do Distrito no ano 2000 

                      Fonte(FIBGE, 2000) 
 
 

Tabela 1 -  Taxa de Crescimento da população 
TAXAS DE CRESCIMENTO % 

PERÍODO TOTAL URBANA RURAL 

1920 - 1940 35,8   

1940 – 1950 05,73 11,11 -06,68 

1950 – 1960 -15,35 43,2 -19,25 

1960 – 1970 -15,17 40,50 -21,77 

1970 – 1980 -13,18 43,54 -24,24 

1980 – 1991 0,56 0,42 0,62 

1991 – 2000 14,50 42,90 02,92 

    Fonte: Cálculos efetuados com base nos dados censitários da 
           FIBGE - 05/2002 

 

 Verifica-se na tabela acima, que a zona rural do Distrito perde população 

continuamente até a década de 1980, revertendo essa expectativa com ligeiro crescimento até 

o ano 2000. Essa atual tendência de crescimento parece manter-se nos próximos períodos, já 

que há fatores indicativos dessa ocorrência. Percebe-se que há certa intensificação na 
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movimentação do mercado imobiliário do Distrito, principalmente pela clientela paulistana. 

Embora esta nem sempre integre a população residente, passa a ser fator indutor de 

crescimento na medida em que, em sua grande maioria, para cada domicílio de "segunda 

residência", sempre há o domicílio do caseiro, que se instala com a família. Verifica-se, 

também, a migração de pessoas de vários municípios que acabam fixando residências na zona 

rural do Distrito.  

 Ainda, em relação a Tabela abaixo, observa-se que em 2000, o Distrito recupera a 

perda de sua população, atingindo a mesma de 1970. Essa dinâmica, iniciada na década de 

1980, com um crescimento inexpressivo (0,06% aa), intensifica-se na década seguinte com 

taxa anual de 0,56%, atingindo 1,86% aa em 2000. Salienta-se que a pavimentação da 

principal via de acesso do distrito ocorreu em 1992, o que nos sugere que esse fato foi um dos 

indutores de crescimento do Distrito.  

 

Tabela 2 - Evolução da população do Distrito de São Francisco Xavier 

POPULAÇÃO RESIDENTE 

ANO TOTAL URBANA RURAL 

1920 3.120   

1940 4.237 225 4.012 

1950 3.994 250 3.744 

1960 3.381 358 3.023 

1970 2.868 503 2.365 

1980 2.490 722 1.768 

1991 2.504 725 1.779 

1996 2.663 895 1.768 

2000 2.867 1.036 1.831 

 Fonte: FIBGE 
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Gráfico 2: Taxa de crescimento total em São Francisco Xavier em % 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Turístico Sustentável de São Francisco Xavier 
  

Observa-se a evolução das alterações demográficas ocorridas no Distrito a partir de 1980. A 

análise desse quadro permite verificar algumas demandas sociais básicas da população. No 

caso de uma população significativamente infantil, os investimentos públicos devem se 

concentrar, na educação e na saúde materno- infantil, enquanto que para uma população 

predominantemente idosa, a prioridade deve ser nas áreas de saúde e assistência social ao 

idoso. Assim, através dos estudos populacionais é possível estimar o quantitativo de pessoas 

de cada ciclo vital e avaliar a demanda potencial de cada tipo de serviço e, a necessidade de 

oferta de recursos humanos e equipamentos públicos específicos, de forma a atender 

satisfatoriamente as demandas. Não se pretende neste momento aprofundar o estudo 

dimensionando as demandas, porém, contribuir para subsidiar a elaboração de projetos futuros 

e compreender onde será desenvolvido essa pesquisa que deverão considerar as alterações 

demográficas do Distrito.  

 

3.2.2 Grau de Urbanização  

 

 São Francisco Xavier possui uma taxa de urbanização em torno de 36,0 %, reforçando 

o caráter tipicamente rural do Distrito.  

 

Tabela 3: Densidade populacional - 2000 

 POPULAÇÃO ÁREA DENSIDADE 

Total 2867 322 km2 8,90 hab/km2 

Rural 1831 317,9 km2 5,76 hab/km2 

Urbana 1036 4,1 km2 252,68 hab/km2 

Fonte: Baseado nos Censos demográficos FIBGE, 2000 
 

 

3.2.3  Moradias e Segundas-Residências  

 

 Em São Francisco Xavier, o número de domicílios permanentes ocupados aumentou 

45% durante o período 1980-2000, sendo que a população cresceu apenas 15,1%, indicando 

que a densidade domiciliar diminui nesse período.  
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 Quanto ao vínculo das famílias com seu domicílio, observa-se que a maioria vive em 

moradia própria, inclusive tendo aumentado no ano de 2000, representando 63,7% do total de 

domicílios. Embora as moradias alugadas, ainda não sejam significativas, estas têm 

aumentado muito nos últimos tempos, em cerca de 155,0% no ano 2000.  

 

Tabela 4: Distribuição dos domicílios permanentes ocupados por condição de ocupação, segundo ano. 
 

ANO TOTAL PRÓPRIOS % ALUGADOS % CEDIDO % OUTRAS % 

1980 563 332 59,0 40 7,1 182 32,3 09 1,4 

1991 640         

2000 817 523 63,7 102 12,6 184 22,7 08 1,0 

Fonte: Baseado nos Censos demográficos SPMAlOPT - 07/2002 67 
 

 Verifica-se o grande crescimento de moradias na zona urbana, no período 1980-2000, 

aumentando 223,0%, enquanto que na zona rural o crescimento foi de apenas 45% no mesmo 

período. Como já foi citado anteriormente, vale salientar que, a situação urbana/rural é 

variável, isto é, na medida em que uma parte da zona rural urbaniza-se, esta passa a ser, 

considerada legalmente urbana, de acordo com alteração na legislação urbanística. Portanto, 

ao observar os números necessita-se atentar para o processo de urbanização local, verificando 

a lei de Zoneamento vigente. Em 1995, houve a ampliação do perímetro urbano, abrangendo 

uma parte significativa da zona rural. Portanto, o fato de haver um aumento significativo de 

domicílios na zona urbana, não necessariamente representa maior adensamento do núcleo 

urbano.  

 Outro aspecto em relação aos domicílios, destaca-se as de uso ocasional (segunda 

residência), enquanto os domicílios destinados às moradias aumentaram 45,0%, as segundas 

residências cresceram cerca de 320,0%, sendo a grande maioria na zona rural do Distrito.  

 

Tabela 5: Distribuição dos domicílios por situação e tipo de uso, segundo ano: 
 

PERÍODO DISTRITO DOMOCÍLIOS 
OCUPADOS 

SEGUNDA 
RESIDÊNCIA 

ANO TOTAL URB. RURAL TOTAL URB. RURAL TOTAL URB. RURAL 

1980  662  122  540  563  89  474  99  33  66  

2000  1.230  339  891  815  288  527  415  51  364  

Crescimento  85,0  177,0  65,0  44,7  223,6  45,0  319,2  54,5  451,5  
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Fonte: Baseado nos dados do Censo Demográfico,- FIBGE, PMSJC/SPMAIOPT - 07/2002 (Apud 
RUSCHMAMM, 2003). 
 

3.3  Mercado de Trabalho 

 

 Não há estatísticas sobre mercado de trabalho local quanto ao número de empregados 

e desempregados. De acordo com os dados sobre rendimentos essa intensificação do afluxo 

turístico vem repercutindo gradativamente para a melhoria dos salários da população local. 

Nas classes com renda até 02 salários mínimos, houve o aumento do número de chefes com 

renda superior a esse valor.  

 

3.3.1  Dependência do Turismo  

 

 Segundo dados da prefeitura do Município de São José dos Campos, já em 1972 são 

iniciados os movimentos em favor da promoção do turismo em São Francisco Xavier. É neste 

ano que o FUMEST (Fomento de Urbanização e Melhoria das Estâncias), vista o local com 

objetivo de integrar o Distrito de São Francisco Xavier ao programa de turismo. Em 1985 

entra em operação, a primeira pousada de porte médio (Pousada São Francisco) e no inicio da 

década de 1990 é entregue o asfalto da estrada vicinal SJC 216 que liga Monteiro Lobato a 

São Francisco Xavier, facilitando e dando um maior conforto para o acesso da região. A partir 

desta época também se inicia uma forte movimentação das segundas residências tendo como 

foco o bairro de Santa Bárbara, hoje atingindo praticamente todos os bairros.  

 
Figura 4: Segunda residência no Bairro de Santa Bárbara (2007) 
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Figura 5: Imagem de Satélite da ocupação do bairro de Santa Bárbara (2007) 

Fonte: Google Earth> Acessado em 12 de out. de 2007. 
 
 

A atividade rural que era predominante como forma de subsistência do Distrito perde 

cada vez mais sua força e descobre-se o valor e a importância da natureza como produto 

turístico e de preservação. Outros estabelecimentos se formam dando início a passagem do 

processo de uma atividade rural para uma turística.  

 O que se nota claramente no Distrito de São Francisco Xavier é que o setor turístico 

começa a ter papel importante na realidade social e econômica da população. Já existe um 

grande número de pessoas que vivem exclusivamente do afluxo de turistas. O que se deve 

ressaltar é que esse crescimento, que é um fato, deve ser trabalhado de forma organizada 

consciente e sustentável.   

 

3.3.2   Aspectos Econômicos 

 

 O fenômeno da dissipação da renda, resultante da perda de peso das atividades de 

pecuária, predominante até o final dos anos 70, foi relativamente compensada pela 

dinamização da economia urbana, absorvendo a mão-de-obra migrante liberada da atividade 

rural com a intensificação do processo de industrialização do município de São José dos 

Campos. Nos últimos anos percebe-se a intensificação do fluxo de turistas adicionais e de 

"segunda residência", resultando desse processo uma maior dinamização a economia local 

com abertura de novos estabelecimentos destinados a atender a demanda turística.  
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 Não existem informações oficiais sobre agricultura no Distrito, entretanto em 

levantamentos informais de campo foi possível detectar que, ainda existe uma parcela muito 

pequena de plantio de feijão, milho e hortaliças, destinados para subsistência, e algumas frutas 

exóticas para produção de geléias. O que mais se destaca é a produção de Shiitake (espécie de 

cogumelo comestível), onde foi levantado também por estimativa uma produção de 

aproximadamente 30.000 toras, com produção média de 1 kg/tora a um preço médio de venda 

no atacado de R$ 15,00/Kg, que, no entanto, também vem sofrendo forte queda na produção.  

 O mercado leiteiro de São Francisco Xavier tem sofrido muito com a baixa 

remuneração do litro de leite que gira em media de R$ 0,33 Bruto, que descontados fretes e 

outros custos comprometiam o preço final do produto. Com a entrada de várias cooperativas 

no Distrito, a Cooperativa de Laticínio de São José dos Campos mantém ameaças de 

suspender as atividades nesta linha, segundo informações da empresa. (RUSCHMAMM, 

2003). 

 

 
Figura 6: Antigo sítio de pecuária (2007) 

 
 

 Outro forte ponto de referência para a economia local vem sendo o setor imobiliário. 

O Distrito de São Francisco Xavier passa por um período de forte especulação imobiliária, 

que, gera na terra uma grande pressão especulativa tendo conseqüência às altas nos seus 

valores. Isto está fazendo com que alguns moradores nativos vendam suas terras dando aos 

poucos o perfil destes novos proprietários.  
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3.4   Área de Proteção Ambiental 

 

 Área de Proteção Ambiental constitui uma categoria de Unidade de Conservação de 

Uso Sustentável em que podem coexistir atividades socioeconômicas urbanas e rurais e áreas 

de interesse para preservação. A área pode permanecer sob o domínio privado, o que limita 

parcialmente, mas não inviabiliza o planejamento do seu uso para conservação de 

ecossistemas relevantes, atendendo, assim os interesses sociais e ambientais. 

 
Figura 7: Vista panorâmica da APA de São Francisco Xavier (2005) 

 
 

Essas Unidades devem ser vistas, então, como instrumentos de proteção cuja função 

básica é a conservação dos atributos naturais, paisagísticos e culturais, assumidos como 

patrimônio de seus habitantes e tendo como objetivo principal adequar às atividades 

econômicas com a preservação da área, garantindo o desenvolvimento sustentável e a 

qualidade de vida das comunidades, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a 

sustentabilidade do uso dos recursos naturais, ajustando aos princípios constitucionais que 

garantem o direito à propriedade privada e a sua função social. 

 Segundo Relatório da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (2004) 

para que o planejamento da APA possa ser efetivado, torna-se necessário levar em 
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consideração a forma pela qual as comunidades fazem a leitura do espaço em que vivem, 

interpretam e resolvem seus problemas cotidianos, pois será do entendimento da vida dessas 

coletividades e frente às questões que elas mesmas colocam que se poderá envolvê- las na 

proteção ambiental da região (Apud RUSCHMAMM, 2003). Um grande exemplo disso é a 

exploração de eucalipto na região de São Francisco Xavier que pode vir a dar sérios 

problemas ambientais no local. 

 
Figura 8: Exploração de eucalipto em São Francisco Xavier (2007) 

Fonte: Google Earth> Acessado em 12 de out. de 2007. 
 

 Para um efetivo gerenciamento das ações do Estado nas APAs é necessária uma gestão 

integrada e o planejamento participativo, pressupondo o estabelecimento do Plano de Manejo 

que inclua definição das Áreas de Proteção, Conservação e de Ocupação Dirigida, tendo em 

vista a definição das diretrizes e normas para o uso e ocupação do solo, bem como os 

Programas e Planos a serem implementados. 

 

3.4.1 Plano de Manejo 

 

Plano de Manejo pode ser entendido como o processo de articulação das ações 

propostas pelos diferentes agentes sociais que interagem em um determinado espaço, com 
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vistas a garantir a adequação dos meios de exploração dos recursos naturais, econômicos e 

socioculturais às especificidades do meio ambiente, com base em princípios e diretrizes 

previamente definidos. 

 

3.4.2  Zoneamento Ambiental  

 

 O processo de zoneamento da APA visa a conservação de seus atributos sócio-

ambientais, o uso sustentável dos recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida da 

população. Neste sentido, são estabelecidas normas para orientar a conservação dos recursos 

naturais, definidas as regras para atividades futuras em conformidade com a sua capacidade 

de suporte, bem como as diretrizes para recuperação de áreas degradadas e mitigação dos 

impactos causados pelo processo de ocupação (Secretaria de Meio Ambiente-SP, 2004).  

 O zoneamento constitui uma importante ferramenta para agilizar o processo de 

licenciamento e a fiscalização, direcionar a implantação de empreendimentos, além de 

orientar o público morador e usuário quanto à apropriação de seus atributos naturais. Deve 

ainda, permitir a caracterização das zonas homogêneas, definir os seus limites geográficos e 

estabelecer as normas para o uso e ocupação do solo.  

 

3.4.3 APA de São Francisco Xavier 

 

 A APA de São Francisco está inserida num continuum de áreas protegidas por várias 

Unidades de Conservação, municipais e federais. Foi criada pela Lei Estadual nº 11.262, de 8 

de novembro de 2002. Que não se encontra regulamentada e o conselho gestor não está 

implantado. Tem como atributos naturais a Serra da Mantiqueira e os remanescentes de 

vegetação nativa da região, bem como a fauna a ela associada, especialmente o mono-

carvoeiro ou muriqui, animal símbolo de São Francisco Xavier. 

 

 

 

 

 

 

                                   Figura 9: Macaco Muriqui, símbolo de São Francisco Xavier 
     Fonte: www.saofranciscoxavier.org.br, acessado em 16 out.2007. 
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3.5  Recursos Culturais  

 

De acordo documentos eclesiásticos da casa paroquial, escrito por vários padres de 

São Francisco Xavier (1901, até os dias de hoje), as festas são ocasiões de manifestações 

religiosas, fé e confraternização. São ocasiões em que as pessoas vindas dos locais ma is 

remotos têm a oportunidade de se reunir, de dançar, cantar e participar da vida social.  

 

3.5.1   Festas e Manifestações Folclóricas  

 

  Segundo o livro do Tombo dos padres de São Francisco Xavier, para a 

reparação das festas o padre nomeava o festeiro que era encarregado de recolher ações para o 

pagamento das despesas das festas e para a igreja. Para que as doações rendessem bastante, 

havia os foliões que saíam alguns meses antes da festa; alguns iniciavam o trabalho no 

começo do ano, percorrendo as propriedades, tocando viola, cantando e rezando. Começando 

de madrugada era conhecida como ”alvorada" e à noite era a "centenária". Todas as doações 

recolhidas pelos foliões eram entregues ao festeiro. Á noite havia também "função" - dança e 

música - que se prolongava até altas horas nas casas onde os foliões pernoitavam.  

 Segundo escritos dos padres de São Francisco Xavier, o ponto forte das festas sempre 

foi a farta distribuição de comida, principalmente nos últimos tempos, pois era a única 

oportunidade que algumas pessoas tinham para comer carne.  

 Atualmente, as principais festas de São Francisco Xavier são comemorações religiosas 

em homenagem a santos padroeiros, a grande maioria delas realizadas nas comunidades e 

bairros rurais. Tradicionalmente, estas comunidades participam da preparação das festas, 

tendo um festeiro escolhido anualmente como principal organizador.  

  

3.6  Situação Atual do Distrito 

 

 O uso do solo no Distrito de São Francisco Xavier sempre teve grandes limitações 

devido aos aspectos físicos como declividade, tipo de solo, clima, etc. Porém o homem 

sempre encontra meios para contornar as dificuldades físicas e acabam por modificar o espaço 

para manter seu modo de vida. Após a criação da APA de São Francisco Xavier através da 

Lei Estadual nº 11.262 de 8 de novembro de 2002 as limitações quanto ao uso do solo 
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tornaram-se ainda mais fortes inclusive com fiscalizações por parte da Polícia Ambiental e 

IBAMA.  

O município que entre as décadas de 50 a 80 teve um decréscimo no número de 

habitantes motivados pelo processo de industrialização em São José dos Campos e todo o 

Vale do Paraíba, nos anos 1990 volta a crescer de maneira tímida e a partir do ano 2000 a 

população residente no município volta a crescer de maneira considerável. Um dos fatores 

que impulsionou tal fenômeno foi o investimento no turismo que projetou São Francisco 

Xavier como “Paraíso” onde o turista pode encontrar um clima de serra, natureza preservada e 

uma área urbana com ares de campo. Tal fato fez aumentar o número de construções de casas 

de final de semana, chamada de segunda residência. 

 Durante muito tempo os que viviam na área rural buscaram na criação de gado de leite 

um modo de sustento, isso trouxe um esgotamento do solo causado pela introdução da 

brachiária, um tipo de pastagem que traz grande esgotamento ao solo. Como conseqüência do 

uso intensivo do solo para pastagem a mata nativa se dividiu restando pequenos fragmentos 

nas propriedades particulares, fato verificado durante o trabalho de campo. 

 Como São Francisco Xavier está inserido em uma Área de Preservação Ambiental 

(APA), a conscientização da população sobre a importância da preservação do meio ambiente 

e também das novas diretrizes de uso do solo para que a população passasse a ver no ambiente 

saudável uma nova fonte de renda. Segundo Dourojeanni (2006) os projetos que tiveram 

como estratégia motivar as populações locais nos temas florestais e de conservação de 

natureza, de organizá-las e de treiná- las tiveram grande sucesso, porém todos os projetos sem 

exceção, falharam no seu objetivo final que era, ao término dos mesmos, assegurar a 

sustentabilidade econômica e ecológica das atividades ou negócios propostos. 

 Porém, falta à população ser incentivada através da criação de cooperativas, 

promovendo e estimulando a produção de doces e queijos caseiros, mel e a agricultura 

orgânica a nível familiar. Outro setor a ser explorado é a fruticultura, flores e piscicultura pelo 

fato de que o clima frio favorece a produção de alguns tipos de frutas, flores e também a 

criação de truta.  

 



 50 

 
Figura 10: Pesqueiro em São Francisco Xavier (2007) 

 
 
 

 Por fim, vale lembrar que todo espaço está inserido dentro de um momento histórico, 

que é capaz de ajudar a responder varias situações problemas de hoje, como se analisará no 

próximo capítulo. 
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4  HISTÓRICO DE SÃO FRANCISCO XAVIER 

 

Para se observar tais abordagens, foi escolhido o Distrito3 de São Francisco Xavier, 

localizado na zona rural da cidade de São José dos Campos, considerada uma das cidades 

mais importantes do país. Conseqüentemente, esse pequeno lugarejo recebe forte influência 

do mundo urbano, sofrendo as conseqüências de uma ocupação “desordenada”.   

 

 
Figura 11: Vista parcial do Distrito de São Francisco Xavier (2005) 

 
 

A partir de depoimentos e entrevistas, percebe-se que a história local foi marcada pela 

forte presença de migrantes mineiros que, principalmente no final de século XIX, 

ultrapassaram a Mantiqueira, vindos principalmente pelos “boatos” de tropeiros que passavam 

pela região para fazer seu comércio no Vale do Paraíba e citavam a fertilidade e abundâncias 

da terra.   

Segundo depoimentos de antigos tropeiros que não exercem mais a profissão, mas 

residem em São Francisco Xavier, com a forte presença de tradições tropeiras, o Distrito teve 

                                                 

3 É importante destacar que os Distritos são territórios em que se subdividem os municípios, e 
costumam se subdividir em bairros. Os Distritos dispõem obrigatoriamente de cartórios de ofícios de registro 
civil e, nos municípios maiores, podem sediar subprefeituras ou administrações regionais, como é caso de São 
Francisco Xavier, que são submetidos ao poder da prefeitura.  
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sua história social fundada ao final do século XIX, com a passagem de tropas de muares e por 

uma fazenda escravista. Ao passarem pela região, muitos começaram a residir no local, se 

apropriando da fartura de águas e terras produtivas.  

O que se pode perceber é que as tropas de muares foram os grandes responsáveis pela 

ocupação do Distrito. Segundo Mattos (1984) é importante lembrar que os tropeiros 

transformaram-se no mais importante meio de transporte, comércio e comunicação das 

regiões brasileiras após a decadência da atividade bandeirante a partir do final do século 

XVIII. O tropeiro passou a ser o elemento integrador por onde passava. Tropeiro é a 

designação dada aos condutores de tropas, assim consideradas as manadas de bois, cavalos e 

mulas, entre outros animais, entre a região de sua produção e os centros consumidores. Num 

sentido mais amplo também designa o comerciante que comprava tropas de animais para 

revendê-las, e mesmo o "tropeiro de bestas" que usava os animais, para além de vendê- los, 

transportar outros gêneros para o comércio nas várias vilas e cidades pelas quais passava. 

Além de seu importante papel na economia, o tropeiro teve importância cultural 

relevante como veiculador de idéias e notícias entre as aldeias e comunidades distantes entre 

sí, numa época em que não existiam bons acessos no Brasil. 

Nas longas rotas ou "caminhos" que usavam, ajudaram a fazer brotar várias das atuais 

cidades do Brasil. Ao longo do seculo XVIII o Brasil colônia crescia, e com ele, a necessidade 

de abastecer os grandes centros. Além disso, as novas minas eram atingidas apenas por trilhas 

penosas, impossíveis de chegar a pé ou a cavalo, e a solução desse problema foi encontrada 

com o uso de mulas que, carregando dois cestos amarrados no lombo, percorriam grandes 

distâncias por caminhos impraticáveis; quando se usavam várias mulas, esse transporte era 

chamado de tropa. (MATTOS, 1984) 

Segundo depoimentos de antigos tropeiros em São Francisco Xavier, durante a época 

em que as tropas eram mais intenças, a necessidade de paradas, (às vezes longas para esperar 

que as chuvas parassem e os rios baixassem o nível) exigia pernoites e alimentação aos 

tropeiros, assim como pastos para alimentar os animais, fazendo com que fossem surgindo 

moradores que abriam casas de comércio para atender os viajantes, até mesmo ex-tropeiros 

que se instalavam com fazendas ao longo das trilhas, nascendo assim, pequenas povoações. 

Durante anos, centenas de milhares de mulas, cavalos e bois foram transportados por 

essas trilhas, impulsionando o desenvolvimento desses locais, possibilitando a gradativa 

integração das economias regionais. Dessa forma, esses pequenos povoados e vilas tiveram 

seu crescimento inicial e muitos deles se transformaram em grandes cidades, como se pode 

hoje notar ao longo desses caminhos. Mattos (1984) justifica o assunto relatando que: 
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Se não fossem as tropas, carregando produtos e mercadorias, possivelmente 
muitos dos nódulos populacionais encravados nas profundezas do interior 
do Brasil, que depois vieram a se constituir em cidades econômicas e 
socialmente progressistas, não teriam resistido à carência de meios de 
sobrevivência ou então permaneceriam, por muito tempo, em estado de vida 
semi-selvagem. As tropas de muares representaram papel destacadíssimo na 
dinâmica social e econômica dos centros populacionais a que serviram, 
ainda mais que era, na verdade, o único meio disponível e regular para o 
intercâmbio de produtos e de idéias com as regiões mais desenvolvidas. A 
carga dos tropeiros variava bastante. Andavam em todas as regiões de cima 
a baixo. Transportavam charque, feijão, farinha de trigo, farinha de milho, 
açúcar, erva, sebo, mel, rabo, crina, entre outros produtos.  

 
 

A produção dessas miudezas destinava se ao abastecimento dos grandes centros 

urbanos, principalmente aquelas que tinham sua economia voltada para a monocultura, como 

foi o caso do café e encontravam nas tropas as facilidades de encontrarem outros produtos que 

não eram produzidos no local. Nesse aspecto, o Vale do Paraíba foi o grande corredor entre 

São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e o litoral norte.    

Segundo o antigo tropeiro de São Francisco Xavier e presidente do grupo de tropeiros 

e violeiros, João Olímpio, as tropas que passavam pelo Distrito chegavam a caminhar até 14 

horas por dia, percorrendo de 6 s 7 léguas (cerca de 45 Km). Por isso, esse trecho era ponto de 

parada dos tropeiros mineiros que logo após o descanso chegariam ao Vale do Paraíba. No 

entanto uma questão se levanta. Se o tropeirismo já se mostrava forte desde o final do século 

XVIII, por que o Distrito só passou a ter importância cerca de um século depois? A resposta 

mais provável é que existiam várias rotas de passagem de muares legalizadas para o 

transporte de cargas, no entanto, a rota de São Francisco Xavier não era um caminho oficial 

das tropas, sendo o mais próximo e legalizado em Santo Antonio do Pinhal.  

           

                         
 

Figura 12: Antigas rotas de tropeiros pelo bairro Santa Bárbara (2007) 
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Esse caminho não era um dos mais importantes da época, mesmo porque as regiões 

nas quais passavam não eram de grande relevância econômica no Vale, como o caso de São 

José dos Campos. As principais rotas de passagem encontravam-se no Médio e Fundo do 

Vale como cita Costa (1984), onde os principais caminhos encontravam-se em áreas 

litorâneas como Salesópolis a São Sebastião, de Paraibuna a Caraguatatuba, de Taubaté a 

Ubatuba e de Bananal a Parati, além de Lorena e Embu (Cruzeiro) e suas ligações com o sul 

de Minas.  

Esses caminhos se faziam de forma precária, mesmo em época de seca, porém em 

períodos de chuvas tornavam-se atoleiros, intransitáveis, quando muitas vezes perdiam-se 

cargas e até animais, com enormes prejuízos. Para melhor conservação dessas estradas os 

governos provinciais decretaram a abertura de várias barreiras de registros cobrando um 

determinado pedágio para a manutenção das estradas, que, segundo Costa (1984), eram postos 

fiscais de controle que poderiam ser de controle de ouro, diamantes, entradas de pessoas, 

mercadorias e animais e os específicos de contagens de animais. Tais pontos de registros eram 

colocados em locais estratégicos como desfiladeiros ou margens de rios, dificultando as fugas. 

Nesses locais geralmente ficavam um administrador, um contador e dois a quatro soldados, 

sendo as mais transitadas com portões fechados com grandes cadeados.  

Segundo Costa (1984), era considerado crime de lesa-majestade a abertura de novos 

caminhos a fim de se fugir dos registros, já que esses pedágios teriam a função de manter os 

caminhos abertos para a própria passagem dessas tropas. Tal fato, não acontecia na prática já 

que as passagens eram caminhos de terra de no máximo quatro metros de largura, de um 

terreno raspado sem manutenção de aterros, drenagem, com pequenas pontes precárias, 

condições que por muitas vezes acabavam atrasando ainda mais o transporte dos animais e 

das mercadorias.  

Com todas essas dificuldades parecia mais viável ao tropeiro cometer o crime de lesa-

majestade e procurar outro caminho para desviar do registro de Santo Antonio do Pinhal. 

Nesse caso, o caminho escolhido foi a Serra de Santa Bárbara, que daria acesso às margens do 

rio do Peixe, local que futuramente viria crescer o Distrito de São Francisco Xavier.  
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Figura 13: Rotas de antigos tropeiros 

Fonte:www. Google Earth.com > Acessado em 1 de out. de 2007. 
 
 

Nesse local de pouso algumas vezes construíam ranchos, ou passavam a descansar 

debaixo de rochedos naturais na região. Tal local até hoje é conhecido como Pouso do 

Rochedo e explorado turisticamente. 

 

 
Figura 14: Rocha de pouso de Tropeiro (2007) 

 
Como já foi citado, o tropeiro tinha a função também de levar e trazer as informações 

locais, o que se comprova com o fato de muitos mineiros terem deixado suas terras nas Minas 

Gerais e tentado a sorte nessas novas terras começando a ser explorada pelas tropas. Sr. João 
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Batista, descendente de uma das primeiras famílias do local relatou das dificuldades 

encontradas por seus avós nesse período: 

 

Segundo vovô a situação tava difícil em Minas, a lavoura num tava 
vingando os filhos tavam quase passando fome. Foi quando uns tropeiros 
passaram por lá falando de umas terras boas pra prantio e de clima muito 
bom, né. Depois disso, eles (os parentes) decidiram vender as terras lá em 
Minas e atravessarem a serra e tentar a vida do lado de São Paulo. E foi 
quando nois adquirimos uns arqueires de terra e começaram a derrubar a 
mata pro plantio tanto pra família como também pra vender pras tropas que 
passavam no lugar levando e trazendo as tralhas. Dispois disso, outras 
famílias começaram a vir também e os buatos do lugar foram crescendo 
igual o arraiazinho. 

 

Tal relato mostra como foi fundamental o transporte e a passagem pela serra de Santa 

Bárbara, pois isso propiciou a melhoria da comunicação e o desenvolvimento do Distrito, fato 

esse que se repete até os dias atuais pelas vias de acesso. É importante destacar que a partir da 

década de 1910, com o aumento do fluxo da serra de Santa Bárbara, acabou-se construindo 

um posto de registro para cobrarem impostos dessas tropas que tinham por intenção escoar 

seus produtos em São José dos Campos. 

 

 
Figura 15: Antigo posto de registro de tropas  no Bairro Santa Bárbara (2007) 

 

Essa população que aos poucos ia se tornando uma grande família passava a conviver 

dentro dos laços de solidariedade e companheirismo. Também pelo fato de ter seu início por 

tropas e tropeiros, São Francisco Xavier formou-se diretamente ligado à forte presença de 
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expressões culturais de solidariedade no modo de vida, de comunidade e de inter-relação com 

aspectos de convivências territoriais, ou seja, de auxílio mútuo de sociabilidade. Segundo 

Cândido (1971), “o equilíbrio social depende em grande parte da correlação entre as 

necessidades e sua satisfação. Isso resulta uma solidariedade estreita em que as oposições se 

obliteram de tal forma vai o meio se tornando, cada vez mais, reflexo da ação do homem na 

dimensão do tempo.” Tais questões engendraram uma sociedade ligada aos laços de memória 

em relação ao seu meio, fazendo com que a terra tivesse va lorização não capital, mas sim 

sentimental, como bem cita Certeau (1994) relatando que:  

 

...estamos ligados a este lugar pelas lembranças. É impessoal. Isso não 
interessaria a ninguém, mas enfim é isso que faz o espírito de um bairro. Só 
há lugar quando freqüentado por espíritos múltiplos, ali escondidos em 
silêncio e que se pode evocar ou não. 

 

É importante destacar que São José dos Campos, teve seus primórdios com um 

aldeamento jesuítico por volta do século XVII e que em 1871 recebe a atual denominação de 

São José dos Campos, seguida pela criação da Comarca em 1872.  Nesse caso, o fato da 

cidade se transformar em Comarca dá lhe o direito jurídico, começando as preocupações de 

designar uma divisão territorial específica, que indicasse os limites territoriais. Assim, pode 

haver Comarcas que coincidam com os limites de um único município, ou que o ultrapasse, 

englobando vários pequenos municípios.  

Até então4, o Distrito era apenas uma longa extensão de Mata Atlântica que começava 

a ser cortada por tropas vindas do Sul de Minas. Segundo relatos locais a constante 

movimentação de tropas levou a formação de um pequeno vilarejo com dez casas de pau-a-

pique, uma escola primária, um armazém, uma botica (farmácia), seis curandeiros que 

tratavam os males do povo e inclusive uma fazenda escravista de propriedade do Sr. Luciano 

Jose das Neves5. Segundo o Sr., Ezequiel Graciano, morador do local há cinqüenta anos, 

relata que: 

 

Eu me lembro do meu pai me contar que chegaram pras banda de cá quatro 
famílias vindo do sul de Minas. Eram o Alves, Batistas, Neves e Graciano, 
onde passaram a se apropriar das terras do lugar e começaram com lavoura 
e gado. Depois disso, virou tudo parente. Vieram pra cá mais pra evolui, e 
começaram o nucleozinho central, que por muito tempo passou a se chamar 
capela, onde ficava a igrejinha em louvor a São Francisco.  
 

                                                 
4 Existem poucos relatos de ocupação indígena no local, como algumas pontas de lanças e artesanatos.  
5 Não foram encontrados documentação suficiente que leve a maiores detalhes dessa fazenda escravista. 
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Isso fez com que São José dos Campos, já como Comarca olhasse melhor para seu 

próprio território e pela Lei Estadual nº. 59 de 16 de Agosto de 1892, criou-se oficialmente o 

Distrito.  

 
Figura 16: Antiga fazenda cafeeira em São Francisco Xavier 

 
 

Um dos motivos prováveis pela elevação à categoria de Distrito está na distância em 

que se encontra da área central de São José dos Campos, e pelo seu crescimento, além do 

desenvolvendo na agricultura de subsistência e da atividade leiteira em pequena escala. É 

importante lembrar que nesse período o Vale do Paraíba estava em plena decadência na 

produção cafeeira, mas ainda conservava algumas plantações. Apesar da precariedade das 

estradas São Francisco Xavier no inicio do século, alinhou-se nessa atividade produtiva. 

Analisando o jornal Correio Joseense, um dos primeiros de São José dos Campos, do dia 28 

de março de 1920, no espaço dedicado ao expediente da prefeitura, há questionamento se há 

ou não médicos clinicando no Distrito. Ora, isso pode ser visto por dois âmbitos: primeiro 

pela preocupação municipal com a saúde da população local, por outro lado, pela falta de 

comunicação que havia entre São José dos Campos e São Francisco Xavier (ANEXO A).  

Outro dado interessante vem a ser um documento de arrendamento de terra da fazenda 

Rodeio feita em 1919. O documento mostra principalmente, que a região foi uma grande 

produtora de café, evidenciando que um dos envolvidos teria que pagar os gastos pelos 
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quarenta mil pés de café que a fazenda produzira naquele ano com os empreiteiros da lavoura. 

Cita o documento6: 

 

Além das madeiras serradas e lavradas até esta data, não poderá o outorgante 
retirar outras madeiras do immovel. Havendo o outorgado autorizado a 
plantação de quarenta mil pés de café na fazenda obriga-se a pagar aos 
empreiteiros respectivos as despezas da formação desse cafesal, a cem mil 
reis por (...) por mil pés, pagamento que será feita a trinta e um e agosto 
deste ano.” 

 
 
 
 Esse documento mostra que a dinâmica produtiva era intensa e demandava uma 

população ativa no setor para fluir tal produção. Isso pode ter dado impulso para o pequeno 

crescimento populacional local, seja diretamente na produção cafeeira ou com a agricultura de 

subsistência. No entanto, esse crescimento local não mudava a dinâmica social. Segundo o 

balancete da prefeitura de 30 de abril de 1920, enquanto que a arrecadação do Distrito girava 

em torno de 1.202.000 contos de réis, os investimentos não chegavam a 250.000 réis (Anexo  

B). Outro dado relevante encontra-se no orçamento para o ano de 1921, onde o Distrito 

receberia da prefeitura o valor de 1:500.000 contos de réis. Nada estranho se compararmos 

que no mesmo ano seria investido quase que o mesmo a um professor de música ou um 

escrivão da policia que viriam a receber 1:200.000 contos de reis cada.  

Um dado interessante na década de 1930 foi a chamada Revolução Constitucionalista 

de 32, onde mineiros e paulistas se confrontaram na região do Vale do Paraíba. Por situar-se 

no alto da Serra da Mantiqueira, em lugar de difícil acesso, a região de São Francisco Xavier 

foi um dos refúgios estratégicos dos paulistas durante a Revolução de 32. Durante a 

Revolução, 150 soldados ficaram no Distrito, vigiando a fronteira (não houve confronto na 

região), mas o fato marcou tanto a memória dos moradores que auxiliou na abertura de novas 

vias de acesso. Apesar do pouco tempo no local – cerca de um mês - relatam os moradores, 

que muitas famílias foram embora abandonando suas terras pelo medo da revolução, e pelo 

abuso dos soldados. Sobre tal fato o Sr. Joaquim José Maia, de 83 anos cita que: 

 

Eu era mulecote e tinha uns oito anos pra época, e me lembro bem que 
tinham dois tenentes chefes, o tenente Fortes e o tenente Osvaldo. Eles 
saiam meio que juntos e almoçava na casa dos outros, consumia os 
produtos, porco, galinha e ficavam andando com os cavalos do povo da 
redondeza. Eles protegiam a divisa de Minas, faziam trincheiras, onde 
ficavam sempre dois sordados na vigia e logo trocavam no dia seguinte. 

                                                 
6 Todos os documentos primários encontram-se na Casa de Cultura de São Francisco Xavier.  
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Também vigiavam as estradas a noite contra os espião de Minas, e todo 
mundo que quisesse descer até a capela teria que ter ordem dos tenentes.  
Ficaram por aqui pouco tempo, mas tinham mais de 100 sordados bem 
armados. Na época, eles estavam até puxando um fiação pra telefone até 
aqui, mas quando ficaram sabendo do fim da Revolução foram embora e 
levaram também os fio de telefone.  
 
 

No entanto, segundo relatos locais, o que mais caracterizava a região eram os laços de 

sociabilidade territorial, como os mutirões – auxílio mútuo interfamiliar nas construções, 

colheitas, plantios, festas, etc., nota-se que os hábitos locais eram resistentes a qualquer tipo 

de interferência externa. Sobre os mutirões o Sr. Reinaldo Silva, antigo tropeiro e participante 

dos mutirões cita que: 

 
Quando um companheiro nosso precisava de ajuda pra coiê ou lenvantá a 
moradia juntava uns par de caboclo pra ajuda. Depois do serviço terminado, 
logo de noite fazia ma festa com comida e viola ou um dança pra São 
Gonçalo. Naquela época se ocê chamasse 100 cablocos pra fazê um 
mutirão, vinha 110. hoje se ocê chama 10 e capaz de num aparecê nem um.  
 

 
Figura 17: Festa religiosa em São Francisco Xavier (Década de 50) 

Fonte: Acervo da Casa de Cultura de São Francisco Xavier 
 

Primeiro, a forte presença de uma memória coletiva, principalmente no que se refere 

às imagens espaciais, ao meio de vida de antepassados. Isso fica bem claro, nas pequenas 

capelas, denominadas “Santa Cruz”, onde, segundo relatos, eram feitas orações pelos 

ancestrais, enterravam-se as crianças que nasciam mortas, ou onde se colocavam os umbigos 

dos recém nascidos.  
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         Figura 18: Antiga Santa Cruz para proteção do local (2007) 

 

Halbwachs (1990) sobre memória coletiva cita que “as imagens espaciais 

desempenham um papel na Memória coletiva. O lugar ocupado por um grupo não é como um 

quadro negro sobre o qual escrevemos, depois apagamos os números e figuras”.   

 

 
Figura 19: Mutirão para abertura de estrada (Década de 50) 

  Fonte: Acervo da Casa de Cultura de São Francisco Xavier 
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             Tais fatores favoreceram a permanência de identidades locais e fortes laços de 

sociabilidade, já que os membros desse grupo acabam se reconhecendo nos hábitos, tradições, 

modo de falar e de relacionar, de religiosidades e rituais, de festas, trabalhos, etc.  

 

 

                    

Figura 20: Congregação Filhas de Maria ( Década de 40) 
Fonte: Acervo da Casa de Cultura de São Francisco Xavier 

 

 

 

 

 

 
Figura 21: Congregação dos Marianos (Década de 40) 

                                       Fonte: Acervo da Casa de Cultura de São Francisco Xavier 
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             Porém, tais atitudes são mais bem analisadas, dentro do tempo livre, por intermédio 

do lazer. Magnani (2000), sobre tal fato cita: 

 

 “(...) verificou se que sua dinâmica ia muito além da mera necessidade de 
reposição das forças dispendidas durante a jornada de trabalho: 
representava, antes, uma oportunidade através de antigas e novas formas de 
entretenimento e encontro, de estabelecer, revigorar e exercitar aquelas 
regras de reconhecimento e lealdade que garantem a rede básica de 
sociabilidade.” 

 
 

Tal fato torna-se evidente, quando muitos do local se referem aos bailes, rodas de 

viola, carpição, catiras etc., momentos de se contar os causos, passar as informações locais, 

manter vivo o território e suas ações.  

 

 
Figura 22: Dança de São Gonçalo em São Francisco Xavier (sem data) 

Fonte: Acervo da Casa de Cultura de São Francisco Xavier 
 

Segundo o Sr. Reinaldo Campos as festas antigamente atraiam muito mais pessoas que 

hoje, onde o auxilio ao santo era algo sagrado: 

 

As festas tinham muita mais gente, hoje tem muita festa e pouca gente. 
Alem disso, tinham que tratar do povo e isso dependia do festeiro. A gente 
saia recolhendo prenda pelos bairros, e não interessava o que era a prenda, 
quem fosse um ovo de galinha a gente recebia com carinho, pois sabia que 
era o aquela família poderia doar. Hoje ainda tem isso mais é mais difícil, 
pois hoje só se pensa no dinheiro.  
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    Dessa forma o grupo se percebe, mesmo que inconscientemente, dentro de um 

ambiente, baseado nos laços de amizade, interesses, paixões, falecimentos, nas janelas ou no 

roçado. 

         
Figura 23: Casal caipira de São Francisco Xavier (sem data) 
Fonte: Acervo da Casa de Cultura de São Francisco Xavier 

 
 

 
                                     Figura 24: Mobilização para a primeira reforma da igreja Matriz (1950) 

  Fonte: Acervo da Casa de Cultura de São Francisco Xavier 
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4.1 Desenvolvimento e Mudanças  

 

Tratando-se de um Distrito, São Francisco Xavier começa cada mais a sofrer 

influência de São José dos Campos. Nas décadas de 1920 e 1930, São José dos Campos 

caracterizou por um grande fluxo migratório de tuberculosos (vindos de cidades como São 

Paulo, Santos e Rio de Janeiro, esta última, capital federal na época) que, segundo Vianna 

(2007) se mobilizavam devido principalmente a crença que o afamado clima da cidade 

poderia proporcionar à cura da doença e que a tornaria conhecida como "Cidade Esperança". 

Essa crença era principalmente fundamentada em uma idéia muito difundida pela medicina do 

séc. XIX que acreditava nos efeitos terapêuticos do clima sobre algumas doenças. Outra 

característica marcante deste período na cidade foi que a grande procura de doentes por 

amparo médico e assistência filantrópica levou ao surgimento de edificações hospitalares – 

oferecidas principalmente por organizações religiosas - conhecidas como sanatórios. 

(VIANNA, 2007). 

  Nesse sentido, aos poucos a rural São José dos Campos ia se modernizando e 

investindo numa infra-estrutura central para atender a demanda de sanatórios, médicos e 

doentes que ali parariam para se tratar. Dessa forma, regiões mais distantes acabariam sendo 

deixadas para trás, como foi o caso do Distrito de São Francisco Xavier. Sobre isso um dado 

interessante que mostra a falta de desenvolvimento local é a comparação dos dois Distritos de 

São José dos Campos, Distritos Buquira7 e São Francisco Xavier, pois em 1935 o Distrito de 

Buquira tinha uma receita 10 vezes maior que São Francisco Xavier em 1936 chegou a ser 30 

vezes maior. (ANEXOS C e D).   

Outro documento que mostra o descaso com o Distrito refere-se a sua própria 

administração. O administrador local, denominado Fiscal Arrecadador, no ano de 1936, Sr. 

João Batista de Oliveira recebia o mesmo que o encarregado do cemitério municipal e metade 

que um encarregado de esgoto. (ANEXO E).   

Dessa forma, a urbanização de São José dos Campos estruturou-se sobre a tuberculose, 

pois já havia rumores da eficácia da terapia climática. No entanto, já na década de 30, a 

indústria começava a se destacar, e gradativamente absorvia a população economicamente 

ativa. A idéia progressista permeava as relações sociais e, na combinação da tuberculose e 

                                                 
7 Buquira, hoje Monteiro Lobato, foi elevada à categoria de vila em 26 de abril de 1880, em terras doadas por 
Francisco Monteiro, Barão e depois Visconde de Tremembé. Em 19 dezembro de 1900 ascendeu à categoria de 
cidade. Em 21 de maio de 1934 desceu na hierarquia urbana e, como Distrito de paz, Buquira foi incorporada à 
São José dos Campos. Por força de uma lei de 24 de dezembro de 1948, em 1950, com atual denominação, 
restabeleceu-se no município, causando grande descontentamento das autoridades joseense. (Anexo  G) 
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indústria, uma nova perspectiva econômica no desenho da cidade que crescia. Já no início da 

década de 1920, o prefeito João Cursino baixava uma resolução dando benefícios fiscais a 

industriais que aqui quisessem se instalar. (ANEXO F). 

Vale destacar que nos primórdios da década de 40, a população de São Francisco 

Xavier chegaria pela primeira vez acima dos quatro mil habitantes. Porém, com a crescente 

urbanização do país e das próprias grandes cidades próximas ao Distrito, o local que já não 

tinha atrativos para seu desenvolvimento demonstra também forte queda populacional.  

Nesse momento, a prefeitura de São José dos Campos vendo a queda populacional da 

região começa a fazer algumas obras de saneamento como água encanada com a rede de 

esgoto em algumas residências, caminhões leiteiros e depois os ônibus que trafegavam em 

precárias condições, geradores de energia que funcionariam até as 22 horas, um Chafariz na 

praça para suprir a falta de água encanada, sendo mais tarde construídas bicas nas ruas, 

segundo relatos de moradores. No entanto, os investimentos no  Distrito ainda eram bem 

menores que em Buquira e Eugênio de Melo8, sendo que em meados da década de 1940 

chegara a ser quase três vezes menor que nos outros Distritos, conforme fontes da prefeitura.  

 
Figura 25: Bar e restaurante no centro de São Francis co Xavier (Década de 60) 

Fonte: Acervo da Casa de Cultura de São Francisco Xavier 
 
 

Um item relevante vem a ser as vias de acessibilidades, já que São Francisco Xavier 

localiza se a 50 km de São José dos Campos, por vias de difícil percurso, o que acabou por 
                                                 
8 No mesmo ano em que Buquira é rebaixado a categoria de Distrito, Eugênio de Melo, teve no final do século 
XIX um papel importante na economia do município, pela grande produção cafeeira. No entanto, Eugênio de 
Melo, após a queda do café, passa a ser cortado pela Estrada de Rodagem Rio/São Paulo em 1924, beneficiando 
o comércio local, levando maior mobilidade à população, através das linhas de ônibus, que puderam ser criadas 
vindas de cidades vizinhas em direção a São José dos Campos. É neste quadro de aparente estabilidade que foi 
criado o Distrito de Eugênio de Melo, por meio do Decreto Estadual 6.638 de 31 de agosto de 1934, o que de 
certa forma possibilitará um melhor atendimento por parte da administração municipal, às reivindicações da 
população do local. 
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muitos anos isolando o Distrito. No entanto, à medida que os locais vão se desenvolvendo as 

acessibilidades tornam-se imprescindíveis já que a noção de longe ou perto é sempre relativa, 

como no caso dos transportes. Villaça (1986) mostra que as transformações no setor de 

transporte acabam privilegiando certos espaços no decorrer da história:  

 
Os sistemas de transporte são vitais na modelagem das cidades, a ponto 
delas serem classificadas e periodizadas em função desses sistemas: cidade 
da caminhada a pé (até a Idade Média), cidade das carruagens (cidade 
barroca, quando aparece a avenida), cidade do trem, do metro, do bonde, do 
ônibus  e do automóvel)  .         

  

 Dessa forma, o homem passa a ter maior controle do tempo intervindo diretamente no 

espaço, criando assim novas expectativas locais. As facilidades no acesso tanto trazem como 

levam sonhos e esperanças principalmente quando são possibilitados encontros com outras 

realidades consideradas melhores que aquelas vividas. No caso do Distrito de São Francisco 

Xavier documentos mostram que as lutas pelas vias de acesso geraram muitos esforços da 

população local.  

 Muitos registros históricos da época foram coletados a partir da igreja destacando, a 

presença do pároco de São Francisco Xavier e Monteiro Lobato (antiga Buquira) Pe. Antônio 

Manzi que exerceu suas funções paroquiais entre 1906 a 1960, sempre registrando os 

acontecimentos locais e demonstrando ser uma autoridade local. Em algumas cartas datadas 

de 1949 onde o prefeito de Camanducaia (cidade mineira divisando com São Francisco 

Xavier), Luiz Chiaradia referindo-se sobre a importância de um acesso interligando Bragança 

Paulista, o sul de Minas a São José dos Campos, passando pelo Distrito, alegando que isso 

traria benefícios para todos os lados.  

É interessante observar, no entanto, que o documento demonstra que o prefeito da 

cidade mineira também era empresário do setor de bebidas e via assim na construção dessas 

estradas, maiores ganhos em sua empresa. Isso demonstra a forte tendência na época, onde as 

melhorias nos transportes mostravam-se como fator primordial no desenvolvimento local e 

empresarial. A evolução dos negócios e o crescimento de várias regiões verificadas nas 

últimas décadas levaram, forçosamente, ao desenvolvimento dos meios de transportes e, 

principalmente, à sua integração.  

 Desde os anos 50, notadamente sob a Presidência de Juscelino Kubitschek, houve 

eloqüente política de desenvolvimento e de integração nacional através dos meios de 

transporte. Como a indústria automotiva foi um dos vetores de desenvolvimento eleito pelo 

então Presidente da República, nada mais natural que fosse posto também em curso um amplo 
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plano estratégico de construção de malha viária que interligasse o país, de forma a permitir, 

especialmente, que mercadorias e produtos industrializados percorressem as mais variadas 

regiões do país.   

 Demonstrando consciência de tal fato, cartas mostram interesses nas ligações do 

Distrito com a região Bragantina desde 1933. Provavelmente, a grande intenção era tentar 

ligar o Sul de Minas ao Vale do Paraíba o que mudaria totalmente a dinâmica econômica 

local, como mostra uma carta enviada pelo prefeito de Camanducaia Luis Chiaradia ao 

representante de São Francisco Xavier, Pe. Manzi em 1 de julho 1949 delegando certa 

responsabilidade às prefeituras de Monteiro Lobato e Joanópolis na abertura de interligação 

das cidades, que se encontrariam em São Francisco Xavier.  

  No entanto, o que atrapalhou tal desenvolvimento foi o fato da estrada Campinas – 

Atibaia - Vale do Paraíba ter conseguido maiores atenções como cita o editorial do jornal 

“Bragança - Jornal” de 30 de agosto de 1950: 

 

No Palácio 9 de Julho, o brilhante e incansável Deputado Cunha Bueno, 
apresentou projeto em favor da referida ligação. No decorrer dessas 
campanhas muitas controvérsias surgiram procurando seus patronos 
convencer-nos da necessidade de se modificar o traçado existente. A 
passagem pela rota Campinas – Atibaia era o calcanhar de Aquiles em que 
se estribavam esses nossos opositores. Desde o começo fomos pela ligação 
Monteiro Lobato – São Francisco Xavier – Joanópolis - Bragança Paulista. 
Nossa tenacidade se fez sentir de forma evidente. Não descambamos pelas 
ladeiras do meio termo: continuamos a sustentar a tese do 8 ou 80. 

 

 No entanto, o grande movimento e circulação não abrangeu o Distrito ficando para a 

região de Atibaia a construção da futura rodovia D. Pedro, interligando Campinas ao Vale do 

Paraíba. Em segunda carta em 1953 ao mesmo padre, o já ex-prefeito e empresário de 

Camanducaia ainda mostrava-se interessado pela construção de melhores acessibilidades de 

sua cidade com os grandes centros paulista, relatando que:  

 

Há pouco escrevi no Bragança – Jornal, artigo sobre nossa estrada 
Joanópolis – Monteiro Lobato (...). Poderíamos ligar Camanducaia com São 
Francisco, Monteiro Lobato e Caçapava, pela estrada do Picadão, uma légua 
mais ou menos. Foi apresentado no Congresso projeto de para a abertura de 
estrada que partindo de Caçapava e passando por Monteiro Lobato, São 
Francisco Xavier, chegará a Camanducaia, ligando assim a ‘Presidente 
Dutra’ a ‘Fernão Dias’. Por isso é de muito interesse um nosso encontro, que 
estou certo será em Joanópolis.   
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 A reunião citada acima parece ter dado certo pelo menos em parte, pois em 10 de 

maio de 1954 foi inaugurado o acesso entre Joanópolis a Monteiro Lobato, segundo anotações 

paroquiais, onde o Pe. Manzi documentou sobre estrada que “passando por São Francisco 

Xavier, que terá muitos benefícios para o povo da Paróquia”. No entanto, tal iniciativa não se 

demonstrava tão promissora já que a suposta ligação com Minas não vingara, e os acessos 

abertos eram de péssima qualidade e conservação. Em uma série de reportagens sobre regiões 

marginais do Estado de São Paulo do jornal “A Gazeta”, São Francisco Xavier foi o destaque 

do dia 26 de março de 1955. Mas o que mais chamou a atenção em uma página de reportagem 

é que em sua maior parte a descrição se voltou às condições da estrada.  

 Fazendo a comparação com Campos do Jordão, o jornal cita: “Ora todo esse 

magnífico sistema de comunicações que leva a Campos do Jordão, contrasta com aquele 

insignificante caminho que vai para São Francisco, e que se prolonga depois até Joanópolis e 

Bragança”. Nessa declaração fica bem clara como o Distrito ficava a mercê das oportunidades 

de desenvolvimento. Em certo momento o repórter relata que: 

 

Mas a viagem sempre é preferida realizar de jeep (...) O caminho só dá 
passagem a um veículo. A todo o momento deve-se diminuir a marcha do 
carro, reduzindo o a velocidades mínimas (...) Este caminho é nada mais do 
que uma adaptação de antigos trilhos de animais cargueiros. Por isso não 
permite velocidade superior que 20 quilômetros horários e passagem para 
mais de um veiculo. 

 
 

  
Figura 26: Antiga via de acesso a  São Francisco Xavier 

Fonte: Acervo da Casa de Cultura de São Francisco Xavier 
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O próprio Pe. Manzi registrou no dia 28 de novembro de 1954 a ausência do bispo de 

Taubaté no Distrito para as bênçãos da reforma da Matriz, devido as fortes chuvas e sua falta 

de acessibilidade. Todos esses documentos9 confirmam que São Francisco Xavier acabava 

sempre se prejudicando e consequentemente não se desenvolvendo. O mesmo padre sobre as 

dificuldades econômicas locais relatou em 1955 que:  

 

Apezar de muitas dificuldades, devido a pobreza dos moradores da Paróchia 
e os trabalhos para angariar donativos dos senhores Antonio Alves Pinto e 
Antonio Alves Batista continuam os trabalhos para a construção da nova 
Matriz de S. Francisco Xavier, sendo ainda necessários muitos esforços e 
trabalhos, e trabalho, devido a mão de obra cara e os preços dos materiais 
muito elevados.  
 
 

 Outro documento ana lisado que demonstra a pobreza do local, vêm a ser uma carta 

enviada em 1947 pelo Pe. Antonio Manzi ao então presidente da República Eurico Gaspar 

Dutra solicitando a reabertura da Agência Postal fechada no Distrito. A resposta deixa bem 

clara a situação: 

 

... Ouvido, o Departamento dos Correios e Telégrafos esclarece que, alem 
das restrições de despesas recomendadas pelo governo, a renda diminuta 
produzida por aquela  Agência não justifica o atendimento do pedido, motivo 
por que deve continuar fechada até que se ofereça melhor oportunidade. 
 
 

 Nota-se então que as condições de vida e de trabalho não eram fáceis na época. Com 

uma economia baseada na subsistência ou como  arrendatários o próprio campo não dava 

condições adequadas para a permanência no local e a partir de meados do século a população 

começa a migrar para outras regiões que pudessem proporcionar melhores condições de vida. 

Segundo Fernandes (1979) “a cidade apresentava-se como um mundo em expansão, em luta 

pela sobrevivência.” 

Assim, pode-se constatar que nas décadas de 50, 60, 70 e 80, a população do Distrito 

de São Francisco Xavier passava a se retirar da região e a deslocar-se para os grandes centros 

urbanos, em busca de melhores condições de vida.  

É importante observamos que tal período foi marcado pela forte industrialização no 

Brasil, e conseqüentemente, a presença de maciças levas de migrações. Isso não implica que 

as mudanças territoriais, nesse momento, tenham significado mudanças nas práticas culturais. 

O crescimento industrial e populacional urbana nas últimas décadas definiu as relações entre o 

                                                 
9 Documentos paroquiais encontrados na Casa de Cultura de São Francisco Xavier. 
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mundo rural e o mundo urbano. De um lado, expandiu-se o mercado de produtos agrários e de 

outro, ampliaram-se as oportunidades de investimento, especificamente no setor urbano. O 

setor rural, que até meados do século XX, apresentava maiores oportunidades de investimento 

acabou perdendo vez em diversas regiões do Brasil, isso graças à nítida urbanização dos 

investimentos, que se refletiu na expansão das atividades comerciais, bancárias e industriais 

da economia urbana, passando a oferecer iguais ou melhores remunerações ao capital, do que 

a rural. 

Isso pode ser notado não apenas com o rápido crescimento de cidades e populações 

urbanas, mas também com a rápida elaboração de uma ideologia urbana introduzidas em 

outros meios, através de valores concebidos e tidos como corretos. 

 O crescimento populacional nos meios urbanos ou em urbanização, acabou por 

estimular a migração de pessoas com ou sem tradição urbana, promovendo a quebra da 

solidariedade, a dissolução ou enfraquecimento dos relacionamentos comunitários do sistema 

social tão nítido no mundo rural. Para Fernandes (1979), as origens remotas do processo de 

industrialização se encontram na desagregação da ordem social associada ao regime de castas, 

ao latifúndio e ao trabalho escravo, ou seja, na ruptura das raízes rurais do Brasil. Num 

sentido mais amplo, o homem teve pouco tempo para ajustar-se às situações novas, passando 

do carro de boi e da lamparina para o automóvel e a eletricidade, importando assim valores 

novos e assimilações culturais que acentuou o processo de urbanização.    

 Segundo muitos relados de migrantes de São Francisco Xavier que ainda residem nos 

centros urbanos, o grande sonho seria o de voltar para seu local de origem, de onde 

mentalmente, nunca saíram, como relata o Sr. Antonio Benedito dos Santos, residente em São 

José dos Campos há 23 anos: 

 
Fica até difícil de dizer mas meu maior sonho é de voltar pro meu 
ranchinho, criá galinha e boi, qui nem fazia meu pai. Apesar de estar com 
saúde aqui em São José, não posso negá a saudade de minha terra, e dos 
meus afazeres lá na roça. Na verdade de vivê como antigamente. 
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Figura 27: Rua Antonio Alves Batista (Década de 70). 
Fonte: Acervo da Casa de Cultura de São Francisco Xavier. 

 
É importante lembrar que até então a economia de São José dos Campos, até a década 

de 50, girava em torno dos sanatórios e pensões para tuberculosos, que atraíam mensalmente 

centenas de doentes em busca de tratamento e definiam o perfil da cidade. O investimento da 

cidade e sua posição estratégica proporcionaram com que as indústrias se instalassem em São 

José dos Campos, como Tecelagem Parahyba em 1925. A construção da Rodovia Presidente 

Dutra, em 1951, foi o divisor de águas que marcou o crescimento descentralizado da cidade.  

No entanto, é importante destacar que, segundo Lessa (2001), a introdução dessa 

industrialização unida ao grande contingente de doentes (tuberculosos), colocava São José dos 

Campos em certo destaque no Vale do Paraíba, principalmente com a queda da economia 

cafeeira. A partir da década de 40, indústrias transnacionais, químicos e farmacêuticos 

começam a se instalar na região, tais como Rodhosá de Rayon (França) em 1949, Johnson & 

Johnson (EUA) em 1953, Ericson (Suécia) em 1954, entre outros, que suas influências até os 

dias de hoje e que abriram as portas para outros investimentos futuros. 

São José dos Campos nessa época transformava se em uma cidade laboratório, onde 

vários atos mudaram a vida social e econômica da população como cita Lessa (2001): 

 

São José dos Campos se transformou, a partir de 30 e 40 do século XX, 
numa cidade laboratório. Várias experiências e projetos mudaram 
radicalmente sua forma, suas relações econômicas e sociais. O Vale do 
Paraíba e São José dos Campos protagonizaram no Brasil o ato inaugural 
das novas correlações de forças que se formaram durante a Segunda Guerra 
Mundial. Sobre essa estrutura da cidade sanatorial e seus conflitos outros 
projetos estatais se sobre punham. A industrialização e a ação planejadora 
do estado passaram a agir sobre a cidade e a região com grande intensidade 
a partir do Estado Novo 
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O incremento do eixo Rio - São Paulo, através do Vale  do Paraíba, passou a 
configurar uma nova estratégia  mais que se sobrepunha àquelas ligadas a 
busca de uma solução para o problema da doença na capital do Estado. 

 

Aliado a isso, a própria prefeitura de São José dos Campos incentivava cada vez mais 

a industrialização através de zoneamentos e benefícios ao setor industriário. 

Paralelo a tais fatos, São Francisco Xavier, a partir da década de 1940 quando sua 

população começava a decair, recebia a influência dessa industrialização de São José dos 

Campos, que por sua vez também acabava se englobando no mercado nacional de 

crescimento industrial. Em linhas gerais, a industrialização brasileira teve maior proporção 

com a crise de 1929, responsável pela queda das nossas exportações baseadas no café, foi a 

mola propulsora da nossa industrialização. Entretanto, em 1933 a economia nacional voltava a 

crescer e a industrialização, começava a mover-se e ocupar um lugar de destaque na 

economia. 

 

 

 

 

Gráfico 3: Distribuição da população de São José dos Campos (1996) 
Fonte: FIBGE 

Com o desenvolvimento industrial a todo vapor, São José dos Campos, passa a 

despontar como principal cidade do Vale do Paraíba. Ao mesmo tempo, o Distrito de São 

Francisco Xavier beneficiava-se um pouco desse desenvolvimento tendo início o calçamento 

das ruas, (1976), instalação do Posto Telefônico na Praça Matriz (1979), Unidade Básica de 

Saúde e Centro Comunitário e até Construção da Torre de Transmissão de UHF (1980). No 

entanto, é importante salientar que em 1949, no primeiro mandato do Sr. Elmano Veloso São 

Francisco Xavier viria a receber um olhar diferenciado das demais administrações recebendo 

benefícios que há tanto tempo se esperava, como se vê na reportagem do Correio Joseense de 

29 de maio de 1949: 
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Figura 28: Correio Joseense de 29 de Maio de 1949 

Fonte: www.camarasjc.sp.gov.br/promemoria/correio_joseense.php> acessado em 20 set. 2007. 
 
 
 

Percebe-se a necessidade com que os administradores públicos encontram no Distrito, 

tais como abastecimento de água, aparelhos sanitário nas escolas, cadeia e principalmente as 

vias de acesso. Pouco mais de um mês, o mesmo jornal anuncia com exaltação a inauguração 

de parte das obras: 
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Figura 29: Correio Joseense de 10 de julho de 1949 
Fonte: www.camarasjc.sp.gov.br/promemoria/correio_joseense.php> acessado em 20 set. 2007. 

 

No entanto, tentativas de melhorias nas décadas de 1940 e 1950 acabaram não sendo 

suficientes para a população que ainda sofria com a precariedade em serviços básicos como 

transporte, saúde e educação, já que documentos da prefeitura do Distrito não mostram 

investimentos expressivos até a década de 1980. Em 1961, melhoramentos de novo são  

levados ao Distrito pela segunda administração do prefeito municipal Elmano Veloso e tendo 

como intercessor o vereador Pedro David. Ao se referir ao vereador Pedro David com 

exaltação e respeito, o Sr. Adelino Maia, 83 anos, cita que “foi quem mais trabalhou e 

levantou o Distrito, sendo que o que se precisasse era só pedir para ele, como no caso da 

verba para levantar o clube de futebol da cidade, o Mantiqueira Futebol Clube.” 

 
                                                   Figura 30: Vereador Pedro David ( Década de 50) 

                        Fonte: Fonte: Acervo da Casa de Cultura de São Francisco Xavier. 
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Nesse caso a luz elétrica, chegaria ao Distrito de São Francisco Xavier10, praticamente 

40 anos após ter chegado a cidade de São José dos Campos, conforme mostra o jornal Correio 

Joseense de 12 de novembro de 1961:      

 
Figura 31: Correio Joseense de 12 de Novembro de 1961 

Fonte: www.camarasjc.sp.gov.br/promemoria/correio_joseense.php> acessado em 22 set. 2007. 
 

O jornal mostra que um dos maiores benfeitores para o Distrito era o vereador Pedro 

David que tinha São Francisco Xavier como a “Menina dos Olhos” até hoje é bem visto pela 

população mais antiga do local. Dessa forma, conforme mostra o mesmo jornal no dia 10 de 

dezembro de 1961: 

 

                                                 
10 Segundo relatos locais desde 1911, fora implantada a primeira iluminação no Distrito. Eram pequenas 
lamparinas de querosene trazidas de São José dos Campos e colocadas nas ruas a cada 10 metros. Além dessas 
lamparinas, as ruas eram enfeitadas por tochas de bambu (cheias de querosene) que acendiam às 18:00h e 
apagavam às 22:00h, sendo responsável pela tarefa o senhor Onório. 
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Figura 32: Correio Joseense de 10 de Dezembro de 1961. 

Fonte: www.camarasjc.sp.gov.br/promemoria/correio_joseense.php> acessado em 22 set. 2007. 
 

 

Um detalhe chama atenção nessa reportagem para a inauguração da iluminação 

pública em São Francisco Xavier, quando o jornalista cita sobre a prosperidade e a nova etapa 

para o progresso local. No entanto, não era isso que acontecia no Distrito, já que as 

transformações históricas em São Francisco Xavier passam a agravar se a partir de meados do 

século XX. Até a década de 1950, verifica-se que a economia e a força de trabalho do Distrito 

baseavam-se no setor agrícola ou na criação de animais de pequeno porte, tanto de 

subsistência como na produção de um pequeno excedente. Esse tipo de produção propiciava 

um forte relacionamento social da população, já que eram comuns os laços de sociabilidades 

no final da colheita, no plantio, nas capinas do roçado, etc. Cândido (1971) relata que a 

existência de todo grupo pressupõe a obtenção de um equilíbrio relativo entre as suas 

necessidades e os recursos do meio físico e que o equilíbrio social depende em grande parte 

da correlação entre as necessidades e a sua satisfação.  

Notou-se que enquanto a população vivia do setor agrícola, os relacionamentos eram 

mais intensos, porém a partir da década de 50, a economia leiteira começou a se fortalecer, 

migrando, aos poucos, os trabalhadores do roçado para a criação bovina. Ora, com isso ficava 

desnecessário o auxílio mútuo já que esse tipo de economia não necessitava de tanta 
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concentração de trabalhadores, o que fez também com que muitos procurassem outras 

atividades nas cidades mais próximas.  

Podemos verificar que essa não foi uma mudança apenas local, mas regional, já que 

nessa época, o Vale do Paraíba começava a se tornar a principal bacia leiteira do estado de 

São Paulo (MARTINS, 1975). Embora a produção leiteira estivesse aumentando, as 

atividades agrícolas ainda continuavam, conseqüentemente, as questões culturais do local 

ainda se mantinham, apesar de não tão intensas como antes.  

 

 
Figura 33: Sítio de gado leiteiro  

 
 

Outra mudança importante que se pode perceber é que a economia, que até então era 

de subsistência, começa a produzir excedente, para suprir os meios urbanos. Esse excedente, 

não é a sobra do consumo, mas sim gerado através de mecanismos, como pastagem, ordenha, 

reclusão dos animais, substituindo a agricultura familiar.      

Nota-se que até hoje, a região de São Francisco Xavier ainda concentra um percentual 

de trabalho na produção leiteira, porém, vem decaindo a cada dia, o que pode ser verificado 

por alguns fatores, tais como custo-benefício nada atraente, falta de tecnologia, desestímulo 

das novas gerações, entre outros.  

Fernandes (1979), em pesquisa no Vale do Paraíba sobre a substituição do café para a 

produção leiteira confirma essa “expulsão” do campo, já que em uma fazenda leiteira não 

necessitam mais que 10% de mão de obra comparando com uma fazenda cafeeira.  Dessa 

forma, a população nativa acabava não tendo outra saída a não ser procurar outras condições 

melhores de vida a partir de meados do século XX.  Dados estatísticos de 2000 mostram a 

evolução populacional do Distrito de São Francisco Xavier, comprovando o citado acima: 



 79 

 
 

Tabela 6: População Residente 
 

Ano Total Urbana Rural 
1920 3.120 - - 
1940 4.237 225 4.012 
1950 3.994 250 3.744 
1960 3.381 358 3.023 
1970 2.868 503 2.365 
1980 2.490 722 1.768 
1991 2.504 725 1.779 
1996 2.663 895 1.768 
2000 2,867 1036 1.831 

Fonte: FIBGE, 2000 In: Plano de Desenvolvimento Sustentável de São Francisco Xavier p. 23. 
 

 Fica bem claro o êxodo de meados do século XX até os anos 80, quando houve a 

maior queda da população, principalmente no setor rural, havendo um ligeiro crescimento nas 

décadas seguintes. Isso pode ser explicado, pois a partir da década de 90 e início do século 

XXI, São Francisco Xavier começa a viver um novo período de sua história, fortemente 

marcado por uma visão propagandista. 

 Assim, o Distrito começa a ter novos olhos perante a cidade, ou seja, passa a ser 

taxado como o “paraíso” de São José dos Campos, no que se refere às belezas naturais, o 

sossego, o rústico e ao mesmo tempo o confortável, o local adequado para se descansar das 

agitações do dia a dia das cidades.  

Boa parte da população migratória de São Francisco Xavier, ainda possui seu pedaço 

de terra no local de origem, principalmente através de heranças. Nota-se nisso a valorização 

da terra, não como em valor capitalista e sim sentimental, onde cada pedaço do território traz 

uma lembrança, uma marca, uma história viva. Isso é bem notado na fala de Halbwachs 

(1990, 94) quando relata que “perder seu local no recanto de tal rua, à sombra daquele muro, 

ou daquela igreja, seria perder o apoio de uma tradição que os ampara, isto é, sua única razão 

de ser”. 

Dentro desse contexto, dá-se inicio a duas correntes de ocupação do Distrito: de um 

lado alguns grupos de ex-moradores, filhos da terra, que décadas passadas foram tentar a sorte 

nos grandes centros e agora passam a reocupar seus territórios. Segundo o Sr. Ricardo 

Moreira, 25 anos, a terra tem vários valores a ser explorado: 

 

Meu avô comprou as terras dele com leite e agricultura, chegando a 120 
sacos de arroz, milho, entre outras coisas, onde ele vendia na redondeza. 
Meu pai não gostava de lavoura e investiu no gado, que já chegou a dar de 
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80 a 100 litros de leite no dia, o que pra nossa região e muita coisa. Eu já 
gosto do leite e de fazer queijo, e estou querendo formar pasto, mas trabalho 
é muito árduo e sem grandes lucros. A um tempo atrás cheguemos a enjeitar 
80 mil nas terras, mas agora estou vendo que se tivesse vendido a terra eu 
poderia empatar em outras coisas mais lucrativas.   

 

De outro lado o grupo de novos ocupantes que viram no local, por diversos motivos, 

uma oportunidade de vida nova. Esse segundo grupo não vê no local algo de memória ou 

saudosismo, mas um ambiente agradável para se viver com tranqüilidade e contato com a 

natureza, diferente dos grandes centros urbanos, tirando daí seu sustento ou transformando em 

“cidade dormitório”, locomovendo-se todos os dias para seu trabalho.  

 Um dado bem interessante é que diferente de varias regiões brasileiras, o Distrito de 

São Francisco Xavier ainda apresenta maior quantidade populacional no campo, apesar do 

crescimento também da área urbana. Isso explica que base da economia local saia do campo, 

seja ela na agropecuária ou, mais recentemente, na própria valorização da terra. Sobre tal fato 

o Sr. Joaquim Viola, 43 anos, cita:  

 

A agricultura demora um certo tempo para ter retorno, já  o leite é imediato. 
Na minha opinião os produtos orgânicos deveriam ser mais utilizados, tanto 
para o consumo como para se vender o excedente para obter ganho. 
Antigamente as pessoas tinham amor pela terra, pelo trabalho, era passado 
de pai para filho, passando também essa terra. Hoje o dinheiro fala mais 
alto. 

 

4.2  Novas Concepções ao Uso da Terra e suas Conseqüências  

 

Dentro desse contexto, podemos observar que existem também dois grupos intrínsecos 

aos analisados: os que possuem a terra, por herança, por exemplo, e os que passaram a 

adquirir a terra no local. Começamos então, um novo conflito: a especulação imobiliária. É a 

partir desse momento que começa a se notar que a terra passa a ter um novo significado, uma 

nova valorização.          

Cabe aqui uma melhor análise da visão da terra. Segundo Amin (1977), a terra pode 

ser considerada como um instrumento de produção natural, onde os indivíduos são 

subordinados à natureza e ao que ela dá, o que pressupõe que esses indivíduos se encontram 

ligados por algum vínculo, seja a família, a tribo, a própria terra, etc; por outro lado, a terra 

vem a ser um produto do trabalho e de transformação. No primeiro caso, a propriedade da 

terra surge também como domínio natural direto, no segundo caso, como domínio do 

trabalho, em especial do trabalho acumulado, do capital, que consequentemente são unidos 
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pela troca. No primeiro caso, a troca é principalmente uma troca entre os homens e a natureza, 

uma troca em que o trabalho de um é trocado pelos produtos de outro; no segundo caso, ela é, 

predominantemente, troca dos homens entre si. Sobre tal fato o Sr. Reinaldo Campos, 

proprietário de terras no bairro Santa Bárbara cita que: 

 

Tem gente que vendeu as terras e não uso a idéia, pois a valorização chegou 
depois. Hoje não tem terra nem bens, vive só da aposentadoria (...) Não 
vendi minha terra, mas agora meus filhos cresceram e tão indo embora e eu 
to pensando em vende parte das terras, só que minha mulher não que já que 
pegou carinho pelo lugar, parece que interrou o umbigo ali e disse que não 
assina pra vender.   

 

Surge daí uma visão até mais mercadológica dos valores da terra, principalmente 

daquelas melhores situadas ou com mais recursos. Palen (1975), num estudo sobre tais terras 

cita que as mais bem localizadas acabam nas mãos de usuários que podem pagar por elas 

porque as utiliza de forma mais intensiva. 

O alto valor imobiliário das terras em São Francisco Xavier tem levado os moradores a 

terem novas visões capitalistas, fato que até meados do século XX pouco se cogitava, até 

mesmo pelo baixo preço e pela utilização do solo como áreas de plantio e criação de gado. 

Segundo dados de imobiliária local, a terra vem sendo mais valorizada em áreas com maior 

atrativos naturais e geográficos como no caso dos bairros de Santa Bárbara e Pedra Vermelha: 

 

     Tabela 7: Avaliação dos preços da terra por bairro : 

Bairro Valor (R$) 

Cafundó 10.000 

Lavras 15.000 

Remédios 20.000 

Ferreira 30.000 

Zona Urbana 50.000 

Pedra Vermelha Acima de 70.000 

Santa Bárbara Acima de 70.000 

           Fonte: Imobiliária Terra Viva. Obs: Zona Urbana: 250 M² e 
       Zona Rural 20 000 M² 
   
 

A partir dessa nova dimensão capitalista do uso da terra em São Francisco Xavier, 

percebe-se que hoje outras atividades passam a mudar também as formas de trabalho tendo 

em vista as novas ocupações territoriais. As ações imobiliárias se fortaleceram, tirando aquele 
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homem que vivia do campo, da agropecuária e passou-se a formar, junto com os novos 

habitantes, o construtor civil (pedreiro, serventes, carpinteiros, mestres de obras, etc.). Nesse 

momento, observa-se a presença marcante da juventude, que desinteressada ou desestimulada 

por atividades agropecuárias, viram na construção civil melhores perspectivas de vida. Nesse 

sentido o servente de pedreiro Diego dos Santos, 18 anos, cita que: 

 

Na época do meu pai até tinha serviço no leite, mas hoje além de não ter 
mais esse serviço, ta cheio de serviço pra pedreiro e além de ganhar melhor 
dá pra aprender uma profissão e se precisar eu posso um dia construir minha 
própria casa. Até agora não faltou serviço não e espero que não venha faltar 
mais pra frente também. 

 

Nota-se que o campo, numa cultura tradicional, vê o surgimento da sociedade 

capitalista introduzindo a divisão territorial do trabalho como norma de organização da 

produção e das trocas, criando um território elitista, que começa a quebrar aqueles antigos 

laços de sociabilidade e auxilio mútuo, já que o capitalismo imposto nesse meio acaba 

gerando divisão territorial e uma presença maior das desigualdades sócio-territoriais e 

conseqüentemente do enfraquecimento dos antigos laços culturais.  

Assim percebe-se que o espaço social e seus valores de uso foram desleixados, 

havendo por parte de um grupo apenas a intenção de transformar o espaço para beneficio 

próprio. Gottidiener (1993), em seu estudo sobre a produção social do espaço, mostra que a 

sociedade é formada com base na sua cultura, não hierárquico e que não pode ser descrita 

apenas em termos de luta econômica. Há um enfoque da relação entre o espaço social como 

comunidade e como luta de classe, onde que até certo tempo, o importante era o meio, o 

grupo, independente de fatores econômicos políticos.  

 

4.3 Transformações nas Forças de Trabalho como Conseqüência das Mudanças Sócio-
Territoriais  
 

O ponto marcante nessa questão não são somente as mudanças nas forças produtivas 

de trabalho, mas questões ideológicas que acabam vindo intrinsecamente com tais mudanças. 

Harvey (1994) nos cita que a compra de força de trabalho com dinheiro dá ao capitalista 

certos direitos de dispor do trabalho dos outros sem considerar necessariamente o que estes 

possam pensar, agir ou sentir, o que choca com as concepções tradicionais de trabalho, 

principalmente em áreas mais conservadoras. 
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Figura 34: Construção Civil (2007) 

 
As visões capitalistas acabam se sobrepondo às visões de classe, de sociabilidade, de 

solidariedade e até mesmo de confraternização, que eram típicos do lugar, dando espaço a 

subordinação do trabalhador ao processo de trabalho capitalista (HARVEY, 1994). Sorj 

(1981) mostra que muitas estratégias são realizadas no sentido de fragmentar a solidariedade 

de classe, cooptar parcelas da força de trabalho, hierarquizar e hostilizar os trabalhadores 

entre si.  

 

4.4  O Turismo Rural como Estruturação Social 

 

Como se pode observar, São Francisco Xavier começa a ter um crescimento 

populacional a partir da década de 90, tendo como mola propulsora o turismo. O meio rural 

sempre foi visto como local de abastecimento dos grandes centros.  No entanto, estes mesmos 

centros surgem num contexto da história marcada pela absoluta presença de economia e 

sociedade de base rural, como se pode notar no Brasil no início do século XX. A partir daí, 

podemos perceber que cresce a divisão territorial do trabalho, cabendo às cidades funções dos 

setores secundário e terciário e ao campo as relacionadas ao setor primário, assim 

estabelecendo a relação de interdependência que leva cidade e campo a envolverem se na 

relação de troca de produtos secundários e terciários por produtos primários.   

Dentro dessa concepção, tanto a cidade e o campo são colocados numa sociedade de 

cultura urbana que recria as relações entre setores econômicos até então estrutural e 

territorialmente separados e certa homogeneização de valores que expressam um mundo e um 

modo de vida até então tidos como próprios da cidade. Ocorre que cidade e campo, estão 

tornando-se, de novo, um mundo único, desta vez configurado na cultura urbana, que se 
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propaga pelos campos, aí eliminando o que era ainda remanescente da cultura rural do 

passado. O campo se torna tão urbano quanto à cidade (OLIVEIRA, 1977). 

Tendo em vista essa forte subordinação, tanto ideológica como econômica do meio 

rural pela cidade, observa-se que outras abordagens estão sendo utilizadas para alavancar o 

desenvolvimento do campo via serviços, dentre as quais se destaca fortemente a atividade 

turística em espaço rural.  É inquestionável que a temática dos serviços e, dentre eles, a do 

turismo, está em seu auge e marca fortemente as práticas sociais no âmbito das sociedades 

contemporâneas. Assim, para o que é considerado turismo em espaço rural, proliferam 

modalidades diversas (agroturismo, turismo cultural, ecoturismo, turismo esportivo, etc.) que 

têm revalorizado o território e grupos sociais rurais carregando um crescente fluxo de 

urbanistas. 

 
           Figura 35: Exposição e venda de Shitake (2007). 

                     
 
 

A história moderna dentro da visão de progresso tem colocado a cidade como 

representação de liberdade, de desenvolvimento, de civilização, um lugar que possibilitava o 

pluralismo e uma grande variedade de estilos de vida, enquanto que o meio rural fomentava o 

autoritarismo, o tradicionalismo, o conservadorismo e a ignorância. Como já foi citado, a 

própria literatura auxiliou nessa visão como o escritor Monteiro Lobato em Urupês. Porém, 

parece que tal perspectiva tende a inverter-se no presente, de tal forma que hoje muitas 

pessoas tratam de encontrar no rural, relações sócio-espaciais coerentes para a realização de 

sua identidade individual e coletiva em um mundo cada vez mais globalizado, individualista e 

concreto. 
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Tal revalorização do rural mostra-se contida nas práticas de excursões ao campo, os 

veraneios e as atividades de lazer, bem como outras diversas formas de sua utilização e 

consumo principalmente ao que se refere ao meio ambiente e a natureza. Essa ressignificação 

do rural com forte apelação de reencontro com a natureza, a harmonia, a qua lidade de vida e o 

respeito com o meio ambiente tem evidenciado novas perspectivas das tendências para 

algumas áreas rurais que não tem conseguido na agricultura ou na agropecuária maior 

sustentabilidade.  

Assim, o rural passa a ser visto de diversas formas, reivindicado como um espaço 

passível de apropriação, ou como uma forma de vida ou um modelo alternativo de sociedade, 

inspirador de um projeto coletivo que acredita, deste modo, poder reagir ou enfrentar os 

problemas sociais e econômicos do mundo contemporâneo. No entanto, o forte tem sido o 

lazer, o entretenimento e a atividade turística no espaço rural que acabam sendo vendidos 

como mercadoria capaz de contribuir para melhorar a adaptação de certos grupos ou 

indivíduos que encontram assim, uma espécie de relaxamento, periodicamente repetida, para 

suportar melhor as rotinas de sua cotidianidade urbana. 

O processo de modernização e agora as pressões da global urbanização econômica, 

social e política, com sua revolução tecnológica, têm submetido o espaço (físico e social) 

rural, como nunca antes, a pressões intensas que tem provocado fortes transformações nas 

mais variadas dimensões sociais (FROEHLICH, 2007). 

Em muitos casos tais transformações podem ocasionar mudanças conflituosas ou 

crises de identidade social para os indivíduos nela envolvidos (trabalhadores da terra x 

trabalhadores do lazer/entretenimento; agricultores x artesãos; produtores de alimentos x 

empresários de turismo; trabalhador rural x pedreiro/jardineiro, residente rural x produtor 

rural, etc.). Isto sem falar nos problemas de desemprego, alcoolismo, drogas e prostituição 

com que algumas comunidades rurais passaram a se defrontar após a implementação de 

determinadas atividades turísticas (SILVA, 2001). 

 Ocorre que os grandes beneficiados acabam sendo os detentores dos meios de 

produção ficando a população local apenas com a venda de sua mão de obra, ficando apenas 

com uma pequena parte de toda riqueza gerada em seu próprio espaço.  

Diante de tais perspectivas, o que realmente cabe questionar são as transformações 

sociais na população rural com tamanha intervenção do mundo urbano. Ao lado da 

pluralidade de referências para as práticas e comportamentos que podemos encontrar hoje no 

rural, encontramos também intervenções que obrigam os camponeses (trabalhadores 

agropecuários) a se adaptarem a situações sociais que nem sempre lhe são favoráveis. O 
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espaço passa ter novo significado e conseqüentemente as forças produtivas também se alteram 

com suas novas funções. 

 

4.4.1  O Turismo: Nova Fonte de Trabalho em São Francisco Xavier 

 

No entanto, podemos notar que as transformações do trabalho no decorrer das décadas 

acabaram por afetar o modo de vida da sociedade de São Francisco Xavier. Percebe-se que as 

forças de trabalho modificaram-se, da exploração da terra (agricultura e agropecuária) para o 

trabalho em função de novas categorias que passaram a se apropriar do território, categorias, 

tais como o turismo. Como já foi citado, a partir da década de 90 dois grupos passam a ocupar 

o Distrito: os que estão retornando à sua cultura de origem e os que estão indo para se 

apropriar da terra por outros motivos. Pois bem, pode-se verificar que acaba ocorrendo uma 

diversificação de culturas no espaço territorial, de pessoas que vão usufruir o local como pólo 

turístico e de pessoas que passam a querer vender suas terras para esses novos moradores. 

Sobre o assunto, o Sr. Adelino Maia, 83 anos, relata que: 

 

Essa nova forma de vê a terra é cumpricada; pra uns miorô, pros grande, né. 
Pros pequeno piorô, pois perderam as terras e hoje ta acabando tudo. (...) 
Antes prantava, agora só querem explorá, só pra buniteza do lugar. Dão 
mais valor pra cachoeira do lugar do que se a terra é fértil ou não. Também, 
num vão planta mesmo, já vem tudo pronto da cidade. 

 

 No entanto, esse turismo que hoje é tão divulgado desde a década de 70 era alvo de 

especulações por parte de muitas pessoas. O jornal Vale Paraibano de 18 de julho de 1972 

desenvolveu boa parte de seu noticiário relatando as belezas naturais do bairro de Santa 

Bárbara e que tal seria um ótimo local para descanso e passeio. Porém, o grande propósito da 

notícia era relatar as dificuldades no acesso ao bairro e a região denominada Pouso do 

Rochedo, citando que:  

 
Certamente, quando a Secretaria de Transporte do Estado de São Paulo e o 
Conselho Rodoviário de São José dos Campos também descobrirem Santa 
Bárbara, teremos uma estrada à altura do progresso se ‘Pouso do Rochedo’ 
será visitado por milhares de turistas, sem dificuldades.      
 
 

 O que se pode perceber é que a grande intenção era de devolver àquela estrada a 

mesma importância da época dos tropeiros, quando na mesma reportagem, o jornal Vale 

Paraibano citou que em 18 de setembro de 1899, a secretaria da Agricultura, Comércio e 
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Obras Públicas concedeu dois contos oitocentos e trinta e um mil setecentos e oitenta réis nos 

reparos da estrada de Santa Bárbara. A própria população mostrava se interessada no 

desenvolvimento da estrada, pois em 1971 foi feito no bairro uma primeira arrecadação na 

intenção de dar melhores condições à estrada, chegando a arrecadar cerca de Cr$ 714,00, 

suficiente para 26 horas de trabalho de trator. Ao mesmo tempo, segundo moradores locais, o 

prefeito de Sapucaí Mirim (MG) ordenou que suas máquinas ligassem a estrada até a divisa, 

fazendo proveito de tal acesso. Após tal fato a região passou a receber melhores atendimentos 

o que proporcionou maior valorização local. Segundo Villaça (1986) há uma tendência do 

Estado em investir pesado onde se concentram as classes econômicas mais abastadas, levando 

a maior valorização do local. Além disso, cria certa ideologia do lugar, fazendo com que o 

local seja mais bem visto pela população em geral. Isso acaba gerando uma supervalorização 

das terras elitizando assim sua apropriação e principalmente desenvolvendo o setor turístico. 

Segundo o Sr. Joaquim Viola, morador do Distrito há 20 anos, em relato sobre o local: 

 

Sempre gostei de lugares sossegados parecidos com o lugar onde nasci. 
Quando cheguei, vi um lugar parado no tempo dentro de um mundo 
globalizado, um lugar com base familiar, onde se tinha respeito, como de 
chamar de senhor, pedir a benção dos mais velhos, a pureza e a beleza do 
lugar. 

 

               O que se percebe é que a indústria do turismo produz um espaço determinado ao 

consumo também abstrato como a beleza, o ar, sua história, cultura, ou seja, o consumo da 

natureza do lugar. Em outras palavras, os grupos de melhores condições socioeconômicas, 

acabam adquirindo as áreas de melhor qualidade e prestígio, trazendo para si os melhores 

acessos, conforto, paz, etc. Um dado interessante pode ser observado em relação à instalação 

de turistas no Distrito. Mesmo querendo a rusticidade do meio rural, esse turista não deixa de 

lado as tecnologias ligadas aos grandes centros urbanos, mostrando que há o interesse pelo 

espaço a ser ocupado, mas sem se desligar das questões citadinas. 

 Em 1974, às vésperas do carnaval, também no jornal Valeparaibano, São Francisco 

Xavier passava a ganhar cada vez mais pompa de paraíso alternativo, citando a imprensa 

jornalística que: 

 

Há as cachoeiras de São Francisco Xavier, outro local deslumbrante, que se 
pode alcançar com pouco mais de uma hora de Volks. Se o turista, antes de 
chegar a São Francisco, tomar a estrada de Santa bárbara, ira parar no Pouso 
do Rochedo, onde há uma série de cascatas, com aquela água branca de 
espumas rolando por entre as pedras, ou descobrir um panorama extasiante, 
lá de cima do Pouso do Rochedo. Se continuar para frente, entrará na 
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reserva florestal da Papel Simão, que sozinha é um espetáculo. Porém, mais 
para frente, chegará as divisas de Minas, de onde poderá ver São José dos 
Campos, com o movimento da via Dutra, enquanto ouve o cantar dos mais 
variados pássaros. Quem tiver propensão para o alpinismo, poderá segundo 
por outra estrada alcançar o morro do Queixo da Anta, de onde verá quase o 
Vale do Paraíba inteiro e parte das cidades mineiras que ficam do outro lado 
da serra. Quaisquer desses locais mencionados, não ficam a mais de hora e 
meia de viagem. Eis uma boa sugestão para quem não gosta de carnaval. 
 
    

 Nota-se que o Distrito começava a atrair uma população que poderia estar buscando 

alternativas em uma cidade como São José dos Campos, que estava se destacando no setor 

industrial e junto com ele a formação de uma classe econômica mais abastada. As 

multinacionais passaram a criar certo grupo econômico que se viam na capacidade de 

consumir e usufruir os bens do mundo capitalista. Esse grupo denominado classe média, 

começará a usufruir também do lazer, no nosso caso especifico, o turismo. Como São José 

dos Campos sempre teve dificuldade em encontrar áreas de lazer, o Distrito de São Francisco 

Xavier passou a ser visto como um ótimo meio de descanso e paz da correria da cidade 

grande.  

É interessante observar que a partir do momento que essa demanda social começa a 

despontar no cenário nacional, o Estado se mostra presente. No caso do Distrito, a partir do 

momento em ele passa a ser mais procurado, principalmente para o turismo, benefícios 

acabam vindo juntos tais como asfalto, tratamento de esgoto, policiamento, ampliação no 

setor de saúde e escola, etc., que chegaram a partir da década de 90 com o crescimento da 

procura do local. É lógico que a população local se beneficiou muito com tal fato, no entanto, 

foi preciso a entrada da classe média no local para os benefícios aparecerem.  Oliveira (1977, 

51), referindo se a ação do Estado nas cidades visando a classe média cita que:  

 
 Do ponto de vista do urbano, essas novas classes médias criaram demandas 
dentro das cidades. E o Estado hoje, do ponto de vista de sua relação com o 
urbano, entre outros aspectos importantes, saliento, é em grande maioria 
determinado pela demanda das classes médias dentro das cidades.  
 
 

 Nota-se que esse novo grupo social que passa a visitar e ocupar o local irá 

desencadear mudanças sociais no espaço, que segundo a turismóloga Rodrigues (1996) o 

turismo cria um mercado, cujo mercado consumidor é o turista e esta mercadoria, onde se 

consome o espaço, se caracteriza pelo uso passageiro do território, num processo contínuo de 

desterritorialização e reterritorialização. Gottidiener (1993) mostra que essas mudanças 

ocorridas no espaço, através de um choque tanto cultural como econômico acabam se 
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tornando relações intrínsecas a todos os aspectos da produção social do espaço, havendo uma 

nova estruturação na ordem vigente da sociedade, levando também a uma nova divisão social 

dentro do território.Cita Gottidiener (1993). 

 

Entende a organização sócio-espacial não como uma estrutura conceitual 
ultrapassada das formas espaciais baseadas na cidade, mas como uma 
conseqüência direta das relações entre os processos econômicos, políticos e 
culturais, na medida em que se vinculam a geografia regional de áreas 
metropolitanas. Essa abordagem, denominada produção social do espaço, 
pode ser comparada tanto com a ortodoxia da economia política marxista 
quanto com a da ecologia convencional. 

 

 É dentro desse processo de mudanças territoriais, que aparecem as mudanças sociais e 

econômicas, já que aqueles que antes viviam da terra vão tentar ganhar a vida trabalhando 

para esse turismo, seja como pequenos comerciantes, caseiros, domésticas, jardineiros, 

pedreiros, etc. Há uma nova concepção de trabalho e de ideologia já que por muitas vezes 

vamos perceber que a sociedade passa a reproduzir os mesmos costumes dos turistas, como se 

isso fosse sinal de progresso e prosperidade. Sobre tal fato Rodrigues (1996, p.128) cita que: 

 

Incorpora-se, também, um conjunto de novas mercadorias nas boutiques e 
tendas que se instalam nessas áreas, como se fosse a volta à natureza. Isso 
parece significar o retorno ao artesanato. Porém trata-se da incorporação do 
moderno, das novas mercadorias. A grande maioria das mercadorias é 
industrializada não mais no fordismo, mas na acumulação flexível do 
capital, pois as mercadorias parecem ser únicas.  
 
 

Nota se então que está ocorrendo em São Francisco Xavier um processo de sucessão, 

onde a sociedade, a economia e a cultura, estão sendo modificadas, levando a uma nova 

forma de vida, de costumes e hábitos. Segundo o Sr. Edson Campos, investidor do turismo 

em São Francisco Xavier desde 2001, relata que: 

 

Vim investir aqui, pois vi possibilidade de crescimento, já que somos 
próximos de pólos importantes. São Francisco Xavier tem um identidade 
natural, já tem uma personalidade, onde que se possam fazer trabalhos 
diferenciados, mas mantendo o estilo caipira do local, ou seja, sua própria 
identidade, que seu grande atrativo.  Pra isso, a própria população são como 
parceiros comerciais, já que São Francisco transformou-se num reduto de 
bacanas que se fecham entre si. Dessa forma seria necessário elitizar o 
turista que vem pra cá, fomentando um núcleo de MPB, esportes radicais, 
boa infra-estrutura, etc. 
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 É importante destacar que não só as áreas urbanas têm mudado suas características. No 

que diz respeito à área rural, a agropecuária é predominantemente de alto padrão tecnológico, 

com um expressivo segmento moderno, responsável por uma parcela significativa da 

produção de lavouras comerciais que demandam cada vez menos trabalhadores, e cujo perfil 

exigido é diferente do tradicional "homem do campo" e com algum nível de instrução. 

Também persiste, em algumas regiões, uma agropecuária tradicional e de baixo padrão 

tecnológico. Entretanto, apenas as tradicionais atividades produtivas agrícolas e pecuárias não 

conseguem mais explicar a dinâmica do emprego e da população rural de certos locais.  

Acaba sendo necessário incluir outras variáveis rurais não-agrícolas, decorrentes da 

crescente urbanização do meio rural, tais como: hospedagem, turismo, lazer e outros serviços, 

atividades de preservação do meio ambiente, além de um conjunto de atividades intensivas 

em mão-de-obra, como olericultura, floricultura, fruticultura de mesa, piscicultura e criação 

de pequenos animais (rãs, canários, aves exóticas, etc.) que buscam nichos de mercado 

específicos (GRAZIANO DA SILVA, 1999) 

Dessa forma percebe-se que no decorrer de sua história idas e vindas marcaram o 

Distrito de São Francisco Xavier que teve seu desenvolvimento dificultado pelas vias de 

acesso e, consequentemente, pela pobreza local, apesar de tantas lutas por parte de muitos 

para o crescimento da localidade.  

 Atualmente, várias áreas de desenvolvimento turístico vêm crescendo no Distrito, 

sendo que a maior forma de propaganda são as próprias pessoas que conheceram e passaram a 

recomendar o local. Fato bem parecido ao ocorrido na época dos tropeiros, quando a região 

foi levada às populações mineiras tendo início sua ocupação no final do século XIX.   

Nesse sentido o empresário local, o hoteleiro Sr. Nivaldo Lopes da Silva, proprietário 

da pousada Muriqui desde 1996 relata que: 

 

Sempre trabalhei no setor de logística e química e tinha muito contato com 
o setores hoteleiros. Dessa forma, pensava em algo do ramo apos a 
aposentadoria, algo para o futuro. A principio pensava em investir em Natal 
(RN), mas minha esposa não queria ficar longe dos pais. Foi ai que vi uma 
reportagem na revista Veja sobre as cidades da Mantiqueira, destacando São 
Francisco Xavier e Gonçalves, no Sul de Minas. Indo nas duas cidades, o 
que mais chamou a atenção foi a hospitalidade do povo local, algo que não 
tive em Gonçalves. Isso me atraiu pra cá onde já estou a mais de 10 anos. 

  

O que se pode observar é que as transformações diretas do território acabam sendo 

apropriações direta e/ou indireta de uma produção espacial, seja com relação à natureza, 

economia ou a cultura. Dentro desse contexto, São Francisco Xavier está se transformando em 
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uma mercadoria complexa, onde se vende a natureza, o clima, as terras, sua cultura, etc., onde 

tudo isso se incorpora dentro de um mesmo consumo-produção-espaço.   

           
Figura 36: Faixa de venda de terreno (2007). 

 
 

A grande questão a ser analisada não vem a ser somente as transformações ocorridas 

no território, mas como isso pode vir a afetar gerações futuras, tanto no âmbito social, 

econômico e cultural. Segundo Serpa (2007) o reflexo dessas transformações territoriais acaba 

por influenciar na cultura local, formando “entre lugares” que seriam lugares de resistência 

cultural na intenção não de sobrepor uma cultura popular sobre uma cultura dominante, mas 

preservar o já existente. Assim acaba-se por formar muitas vezes uma nova forma cultural 

local, com interesses e hábitos que mesclam o novo com o antigo. Nota-se então, que São 

Francisco Xavier não passa por um momento de transição, mas de transposição cultural, onde 

a cultura do novo e do tradicional convivem juntos. Sobre isso Bhabha (1998) cita: 

 

É na emergência dos interstícios – a sobreposição e o deslocamento do 
domínio da diferença – que as experiências intersubjetivas e coletivas da 
nação, o interesse comunitário ou o valor cultural são negociados. 
 

Em termos de embate cultural, há certa negociação e articulação social da diferença, 

da perspectiva da minoria, principalmente nos momentos de transformações históricas. Para 

Bhabha (1998) ao reencarnar o passado, este introduz outras temporalidades culturais 

importantes na invenção da tradição. Nesse sentido, Bhabha (1998) deixa claro que: 

 

O trabalho fronteiriço da cultura exige um encontro com o “novo”que não 
seja parte do continnum de passado e presente. Ele cria uma idéia do novo 
como ato insurgente de tradução cultural. Essa arte não apenas retorna ao 
passado como causa social ou precedente estético; ela renova o passado, 
refigurando com um “entre-lugar” contingente, que inova e interrompe a 
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atuação do presente. O “passado-presente” torna-se parte da necessidade, e 
não da nostalgia de viver.  
 

Há, portanto, várias mudanças e alterações nessas regiões menores que ocorrem dentro 

de um espaço produzido nas relações de trabalho e nas relações sócio-culturais. Destroem-se, 

na maioria das vezes as atividades que eram considerados bucólicas e tradicionais, porém que 

mantinham a integridade do grupo. 

A grande preocupação com a desenfreada ocupação territorial em São Francisco 

Xavier, está na alteração das relações territoriais, ou seja, as ocupações por pessoas que 

dificultem o desenvolvimento cultural e social da população local, pois o lugar acaba virando 

o grande objeto do consumo, que tem como conseqüência as várias alterações como no meio 

ambiente, sociedade, economia, cultura.  

A idéia de “volta” a natureza, tão percebida pelos turistas locais, de considerar o 

campo bom em relação à cidade pode acabar sendo destruída com a idéia de progresso, de que 

se quer a mesma vida da cidade no campo. Enfim, torna-se necessário aprofundar a análise da 

ocupação da produção e consumo destes espaços que se tornaram mercadorias, para 

compreender que todo espaço é formado por pessoas e suas culturas. Dentro de um discurso 

sobre desenvolvimento sustentável é importante analisar de que forma desenvolver um lugar, 

cujo consumo não seja destrutivo do meio, da paisagem ou da sociedade.  
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5 O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM SÃO FRANCISCO XAVIER 

 
As cidades brasileiras vêm crescendo de forma acelerada e muitas vezes desordenada. 

Até mesmo os pequenos municípios, que têm um crescimento populacional modesto, sofrem 

pela ausência de diretrizes e metas, fundamentais à organização de seu território. Voltando ao 

passado, podemos dizer que o espaço urbano já vem sendo estudado e sendo motivo de 

preocupação desde as antigas cidades gregas e romanas. Com o advento da Revolução 

Industrial surge uma nova configuração de cidade, fazendo com que novos estudos sobre o 

urbano fossem desenvolvidos. Esses estudos dão origem a uma produção que serviu de base 

para os dias atuais.  

No Brasil, a industrialização impulsionou a urbanização como forma de organização 

do território, quando a população passou de essencialmente rural para urbana rapidamente. 

Entretanto, esse urbanismo não questionava a cidade como processo social e também não 

analisava os espaços das cidades. A explosão demográfica fez com que o espaço se 

modificasse, dividindo a cidade em zonas (industrial, comercial, residencial de baixo, médio e 

alto padrão, etc), causando a separação de classes econômicas até hoje existentes. Essas 

mudanças no espaço, provenientes da Revolução Industrial e da industrialização, causaram os 

problemas urbanos que começaram a preocupar os governos e as primeiras leis urbanísticas 

surgiram. Desde que essa mudança no espaço urbano ocorreu muito já se discutiu e muitas 

teorias já foram desenvolvidas sobre o tratamento desses novos problemas, mas apesar dessa 

longa trajetória, ainda temos a aplicação de métodos desenvolvidos para outras realidades e 

implantados em contextos totalmente distintos, e conseqüentemente, medidas que pouco se 

aplicam às situações existentes. Ou seja, a experiência não tem seu devido valor na hora da 

ação propriamente dita (OLIVEIRA, 1977). 

As cidades, em muitos casos, são tratadas de forma muita ampla, quando deveriam ser 

encaradas com suas especificidades e complexidade. Para que cada cidade seja considerada 

com suas características, é preciso realizar o planejamento, para que em face dos problemas 

não tenhamos que improvisar e sim seguir objetivos comuns, com a participação da 

comunidade e com o Plano Diretor em mãos, pois sem Plano não há planejamento. 

 

5.1 Planejamento Estratégico e Urbano como Forma de Articulação  
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Com as novas visões sócio-espaciais de competição na sociedade capitalista, tanto as 

cidades, sua cultura e seu meio são facilmente acionadas como produtos, promovidas ou 

vendidas como mercadorias turísticas, nos qua is são idealizados novos adornos a partir da 

mídia urbana. 

Nesse sentido torna se necessário tentar analisar o planejamento urbano de forma mais 

racional, no momento em que a imagem da cidade ganha destaque por apresentar forte atração 

de manipulação de intenções e valores na ação de planejar, a partir de linguagens e técnicas 

atualizadas pela comunicação. Nesse contexto, torna-se importante o papel do marketing e a 

publicidade que passam a desencadear, na política urbana, uma série de processos novos 

mostrando as cidades da forma que mais lhes interessa. A competitividade urbana, inserida 

em escala internacional e regional, instaura uma nova hierarquia de lugares.  

Todavia, no campo da intervenção urbana global, as práticas de racionalização acabam 

sendo conservadoras e muitas vezes antidemocráticas dentro da realidade social, o que leva a 

uma situação de exclusão, levando a constante busca de resistências. Santos (2000) sobre tal 

exclusão cita que: 

 O fato de que a produção limitada de racionalidade é associada a uma 
produção ampla de escassez conduz os atores que estão fora do círculo da 
racionalidade hegemônica à descoberta de sua exclusão e à busca de formas 
alternativas de racionalidade, indispensáveis à sua sobrevivência.  

 

Percebe-se que há políticas de manutenção e reprodução da desigualdade e das 

injustiças sociais apoiadas em novas perspectivas de desenvolvimento e oportunidades sócio-

econômicas tidas como atraentes, onde os administradores públicos deveriam analisar antes 

de tudo, os riscos dessa enganosa imagem que geralmente se passa aos moradores locais. As 

visões estratégicas do local sempre são muito bem analisadas antes de qualquer forma de 

investimento sem se preocupar muito com o meio ocupado. Sobre o assunto, Arantes (2000, 

29) relata que os administradores públicos deveriam reconhecer que as vantagens 

competitivas não podem ser usufruídas e apropriadas sem que suas conseqüências sócio-

culturais sejam pesadas e que essa é uma estratégia autodestrutiva. 

As cidades acabam sendo cada vez mais refletidas com base em orientações 

internacionais para o planejamento urbano, tendo sido promovidas para o empresário, o turista 

ou o cidadão como local de larga ação de investimento, lucro e ganho, deixando de lado por 

muitas vezes questões fundamentais para o meio como a natureza, seus habitantes, etc.  
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Isso nos mostra que a reflexão sobre a ocupação de locais na intenção de obtenção do 

lucro através do planejamento estratégico, com o enfoque no turismo, torna-se necessário, 

pressupondo um elo analítico entre imagem e a difusão de uma nova forma de uso, atributos e 

qualidades do espaço ocupado para gerar renda.  

Neste sentido, o enfoque será dado não no planejamento estratégico rural, de onde 

novos interesses, objetivos e necessidades tem sido motivo de reflexões sobre atividades e 

processos econômicos.  

 

5.2  A Influência do Planejamento Estratégico em São Francisco Xavier 
 

Aos pés da Mantiqueira, divisando com Minas Gerais e outras cidades da região, o 

Distrito de São Francisco Xavier passou a se desenvolver a mercê de São José dos Campos, 

que não via grande interesse econômico no local, além de ser de difícil acesso.  

Segundo relatos locais São Francisco Xavier se estruturou e se formou segundo a 

ocupação dos próprios moradores, sem grande influência da prefeitura de São José dos 

Campos.  No decorrer de sua história, a fraca presença do poder público fez com que a 

comunidade de São Francisco Xavier se unisse para conseguir os benefícios que queriam, 

fosse para reivindicar ou para executar as obras que necessitavam.  

O ambiente modesto e pacato do local, fez com que a natureza se preservasse e que a 

cultura local se mostrasse como forte presença nos laços de solidariedade e ajuda mútua. 

Dessa forma, o Distrito que por toda sua história fora rural, foi crescendo com forte apelação 

pelo simples, rústico e natural. 

Atualmente, essa trajetória tem sido empregada em nome de uma possível “vocação” 

contemporânea de São Francisco Xavier relacionada ao turismo cultural e à recepção de 

eventos de porte regional, atendendo a cultura, a indústria do comportamento (moda e 

música), os serviços específicos como manifestações “naturais” de uma região que passa a 

vender sua própria formação histórica. Segundo o investidor local no setor de turismo , Sr. 

Edson Campos, desde 2001 investe no Distrito, pois percebeu em São Francisco Xavier uma 

identidade natural, já com uma personalidade e certa vocação para um determinado tipo de 

turismo, ou seja, o turismo rústico, caipira e de apelo a natureza. 

De modo geral as cidades se posicionam pela lógica de mercado e suas especificações 

definidas pela “vocação” local como forma de integração no global. As cidades passam a 

competir entre si com certo grau de centralidade de uma ou outras, onde ao mesmo tempo se 
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integram de forma cooperativa, formando um grande eixo de fluxos econômicos. Segundo 

Borja e Castells (apud MENDES, 2002), a dualidade competição-cooperação é um dos 

elementos que marcam as relações no sistema urbano mundial. A cooperação necessária para 

inserir-se em um sistema internacional, tem como objetivo último à melhora da 

competitividade. Coopera-se para competir melhor. 

Nesse sentido, no plano regional, eventos de caráter cultural como os Festivais de 

Shitake, produtos da terra, música regional, culinária, festas religiosas ent re outros, vem 

mantendo certo intercâmbio cultural de São Francisco Xavier com cidades da Serra da 

Mantiqueira como Campos do Jordão, Santo Antonio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, entre 

outras, sem se esquecer das cidades do sul de Minas como Monte Verde, Gonçalves, etc., que 

emblematizam a cultura na captura de possibilidades turísticas forjadas à experiência 

sintetizada no lucro e nas possibilidades. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Cartaz de Mostra de Arte e Cultura de São Francisco Xavier (2006). 
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Figura 38: Cartaz de Festival 4 Estações de São Francisco Xavier (2007). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Cartaz do Festival de Produtos da Terra (2007). 
 

Podemos notar que a integração territorial e econômica torna-se algo essencial para o 

desenvolvimento das cidades inserido em certa região. Caso isso não venha ocorrer, a cidade 

encontrar-se-á em situação periférica com as demais, ou seja, ela poderá ser prejudicada por 

não se inserir dentro daquele mercado regional. 
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              Figura 40: Localização de São Francisco Xavier na Serra da Mantiqueira 

            Fonte: Moreira et al(Apud PIVOTTIi, 2006,  108). 

 

Assim, o local passa a ser levado e transformado em local atrativo, facilmente captável 

pelo turista, que é apropriado em nome de intenções estratégicas moldadas por novas 

tendências do planejamento urbano. A própria população acaba se colocando como 

vocacionada para o turismo. No entanto, percebe que não há uma vocação, mas uma 

“convocação” pelo local estratégico encontrando-se as margens de uma região que tende a 

encontrar saída econômica vendendo sua cultura, seu espaço e sua história como fonte 

turística.  

Não estar interado nesse processo pode significar não só mudanças no espaço, mas 

também no próprio mercado de trabalho, através do desemprego ou a desvalorização do 

trabalho até então existente. Essas transformações podem levar a sérias reestruturações da 

organização social e dos valores culturais da sociedade.   

 

 
Figura 41: Pizzaria Cabloco em São Francisco Xavier (2007) 
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Tais fatos em constantes (re)definições  constituíram o roteiro para a evolução espacial 

que hoje é considerada como uma das saídas para muitas cidades do Vale do Paraíba, 

principalmente como forma de planejamento estratégico, tentando fortalecer o local mas em 

especial sua economia e de quem investe. Não é por acaso, que São José dos Campos e alguns 

empresários vêem com muito bons olhos o Distrito de São Francisco Xavier, pois encontram 

lá um ótimo local de investimentos e ganhos.   

 

5.3  Desenvolvime nto de São José dos Campos e o Turístico de São Francisco 
Xavier 

 

De acordo com Magalhães (2002) quando ocorre a apropriação do espaço para o 

turismo com investimento externo, acaba promovendo a reorganização desse espaço e até 

mesmo o desenvolvimento local, podendo também gerar exclusão e segregação de parte da 

população, pois os meios criados para o uso do turismo geralmente visam um grupo 

econômico com poder aquisitivo melhor.  

 Nesse sentido, interessados nesse crescente desenvolvimento econômico, os 

governantes começaram a articular projetos relacionados ao turismo, visando um aumento 

dessa atividade de forma que se pode gerar divisas econômicas, acarretando geração de 

emprego, aumento de renda e uma maior arrecadação de impostos. 

Dentro do contexto nacional, o Brasil tem investido muito nesse setor nos últimos 

anos. Isso pode ser percebido no aumento de prestadores desse tipo de serviço em todo 

território nacional, além de projetos elaborados e implantados pelo Governo (Ministério do 

Esporte e Turismo, Embratur, Secretarias de Estados, entre outros) e em municípios que 

possuem atrativos turístico em potencial, em restauração de alguns monumentos e cidades que 

possuem um patrimônio histórico, cultural e ambiental ainda não explorados turisticamente.  

            O produto turístico se realiza por intermédio de um composto de atividades e serviços 

relativos a alojamentos, alimentação e bebidas, aos transportes, a aquisição de produtos locais 

como artesanato e vestuário, a locais de visitação e divertimento, todas as atividades advindas 

de questões culturais ou naturais. Tais citações acabam propiciando um dos setores que mais 

cresce que é o de serviços, fazendo com que bens naturais ou culturais se tornem diretamente 

influentes no desenvolvimento econômico de certas localidades. Para que todas essas 

transformações sejam realizadas torna-se necessário a implantação de infra-estrutura que 
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possam propiciar o desenvolvimento do meio. Segundo Figuerola (1985) a renda turística tem 

sua representação como: 

 
Conjunto de recursos econômicos que se originam no marco do processo de 
todas as atividades produtivas turísticas, mais aquelas que se originam nos 
setores parcialmente turísticos e os mais influídos por estes, desde que 
sejam causados expressamente pelo nascimento e expansão do fato 
turístico. É a agregação sucessiva de todas as rendas parciais (ou valores 
agregados) que são originados pelo turismo nos diversos ramos produtivos, 
os quais, de maneira direta ou indireta, sejam influídos pela atividade. 

 
 

Assim, para o desenvolvimento turístico local tornar-se necessário um bom 

investimento e, obviamente demanda para usufruir de tais bens. Salto (1998) sobre isso cita 

que: 

 

O turismo é essencialmente de demanda pelo fato de não existirem 
empresas turísticas por natureza, mas sim produtos que se convertem em 
turismo em seu destino final. As técnicas insumo produtora permitem 
valorar apropriadamente o caráter multisetorial a atividade turística.. 
 
 

 
Figura 42: Pousada Muriqui (2007) 

  
 
 

Nesse sentido, diferente de seu desenvolvimento histórico, São Francisco Xavier teve 

um olhar estrategicamente diferente de São José dos Campos nos últimos 15 anos. A infra-

estrutura e investimentos recebidos pelo Distrito nesse período deveram-se principalmente 

pelo desenvolvimento da própria cidade de São José dos Campos, que também nesse período 
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teve melhorias na qualidade de vida para alguns grupos de sua sociedade. Alguns dados, 

segundo fontes do IBGE, mostram com detalhes o crescimento e desenvolvimento de São 

José dos Campos, o que evidencia suas conseqüências em São Francisco Xavier. 

     
Tabela 8: População de SJC por Situação de Domicílio, 1991 e 2000 

                                                                                                1991  2000  

População Total                                                                     442.370  539.313 
Urbana                                                                                   425.515  532.717  
Rural                                                                                        16.855  6.596  

Taxa de Urbanização                                                96,19%  98,78%  
Fonte: IBGE 

 
No período de 1991 à 2000, segundo o IBGE,  a população de São José dos Campos 

teve uma taxa média de crescimento anual de 2,31%, passando de 442.370 em 1991 para 

539.313 em 2000. A taxa de urbanização cresceu 2, 69, passando de 96,19% em 1991 para 

98,78% em 2000. Em 2000, a população do município representava 1,46% da população do 

Estado, e 0,32% da população do País. Isso mostra o aumento na demanda de uma população 

que passa a viver na agitação da cidade, necessitando cada vez mais de locais para o repouso, 

descanso e lazer. Ao mesmo tempo, percebe-se a queda na população rural, que passa a ter 

mais moradores de finais de semana do que fixos no local. O gráfico abaixo mostra tal 

relação. 

                
 

 
        Gráfico 4: População de SJC entre 1991 e 2000 

         Fonte: IBGE 
 

Um dado interessante nos mostra o aumento populacional por idade. A população 

acima de 15 anos tem crescido muito, provavelmente por grupos de trabalhadores e 
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profissionais liberais que acabam vindo à cidade como investidores, mão de obra qualificada 

ou mesmo a procura de melhor qualidade de vida.  

 
Tabela 9: Estrutura Etária de SJC  de 1991 e 2000 

 1991 2000 

Menos de 15 anos 149.370 148.482 
15 a 64 anos 278.367 367.221 

65 anos e mais 14.633 23.610 
Fonte: IBGE 

 
O desenvolvimento de São José dos Campos pode ser evidenciado também nos índices 

educacionais do município que cresceram nos últimos anos, elevando os índices de 

escolaridade da cidade. 

 

Tabela 10: Nível Educacional da População Adulta (25 anos ou mais) 

                                                                                         1991                       2000                                

Taxa de analfabetismo  8,7  5,7 
% com menos de 4 anos de estudo  23,9  16,9 
% com menos de 8 anos de estudo  58,6  47,0 
Média de anos de estudo  6,7  7,7 
      Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil; Perfil São Jose dos Campos, p.3 
 
 

No entanto, não há turismo se não houver certo investimento por parte do turista, que é 

quem move esse setor. Nesse sentido, quanto maior for o consumo em centros turísticos, ou 

seja, turistas com potencial financeiro, melhor será o desenvolvimento dos locais visitado. 

Nesse sentido, São Francisco Xavier vem se apropriando do crescimento econômico de São 

José dos Campos nos últimos anos como mostram os dados abaixo: 

 
 

Tabela 11: Renda Per Capita Média em São José dos Campos: 1991 e 2000 

 
1991 2000 

Renda per capita Média (R$ de 2000) 377,7 470,0 

Proporção de Pobres (%) 11,5 12,9 

  Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil; Perfil São Jose dos Campos, p.3 
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Segundo esses dados, a renda per capita média do município cresceu 24,45%, 

passando de R$ 377,69 em 1991 para R$ 470,02 em 2000. A pobreza (medida pela proporção 

de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 75,50, equivalente à metade do 

salário mínimo vigente em agosto de 2000) cresceu 12,72%, passando de 11,5% em 1991 para 

12,9% em 2000. Porém, os dados abaixo mostram que apesar do crescimento da pobreza, a 

renda dessa faixa econômica também tem evoluído. Outro dado relevante é o crescimento de 

ricos na cidade. 

 
Tabela 12: Porcentagem da Renda Apropriada por Extratos da População, 1991 e 2000 

 1991  2000  

20% mais pobres 3,4  2,5  

40% mais pobres 10,8  8,8  
60% mais pobres 22,5  19,7  
80% mais pobres 41,7  38,4  

20% mais ricos 58,3  61,6  
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil; Perfil São Jose dos Campos, p.4. 
 
                Outro item importante que mostra o desenvolvimento populacional da cidade é seu 

IDH que no período 1991-2000, teve seu Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDH-M) aumento em 5,47%, passando de 0,805 em 1991 para 0,849 em 2000. Conforme 

mostra dados da Prefeitura Municipal, a dimensão que mais contribuiu para este crescimento 

foi a Educação, com 42,4%, seguida pela Longevidade, com 29,5% e pela Renda, com 28,0%. 

Neste período, o hiato de desenvolvimento humano (a distância entre o IDH do município e o 

limite máximo do IDH, ou seja, 1 - IDH) foi reduzido em 22,6%. Se mantivesse esta taxa de 

crescimento do IDH-M, o município levaria 12,9 anos para alcançar São Caetano do Sul (SP), 

o município com o melhor IDH-M do Brasil (0,919) apud (ATLAS, 2000). 

 
Tabela  13: Índice de Desenvolvimento Humano 

 1991 2000 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 0,805 0,849 

Educação 0,877 0,933 

Longevidade 0,776 0,815 

Renda 0,763 0,800 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil; Perfil São Jose dos Campos, p.3 
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                Em 2000, segundo o Atlas de Desenvolvimento, o Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal de São José dos Campos é 0,849. Segundo a classificação do PNUD 

(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), o município está entre as regiões 

consideradas de alto desenvolvimento humano (IDH maior que 0,8). Em relação aos outros 

municípios do Brasil, São José dos Campos apresenta uma situação boa: ocupa a 32ª posição, 

sendo que 31 municípios (0,6%) estão em situação melhor e 5475 municípios (99,4%) estão 

em situação pior ou igual. Em relação aos outros municípios do Estado, São José dos Campos 

também se destaca: ocupa a 11ª posição, sendo que 10 municípios (1,6%) estão em situação 

melhor e 634 municípios (98,4%) estão em situação pior ou igual apud (ATLAS, 2000). 

              Além desses dados que mostram o desenvolvimento municipal, São José dos Campos 

se encontra em um ponto estratégico no eixo Rio - São Paulo, o que facilita o acesso de tais 

regiões com a cidade e consequentemente com o Distrito de São Francisco Xavier que passa a 

ser visto como o paraíso da cidade de São José dos Campos.  

 

 
Figura 43: Ocupação do Bairro de Santa Bárbara 

Fonte: www. Google Earth.com  > Acessado em 12 de out. de 2007. 
 

Dessa forma, a cidade se oferece não somente como local de bom investimento, mas 

que também tem um local apropriado para o descanso, lazer e turismo, seja de pernoite ou 

como excursionista, isto é, o turista de um dia. Paula Morgado, professora do Departamento 
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de Antropologia da USP, e proprietária de segunda residência em São Francisco Xavier relata 

que: 

 

Escolhi São Francisco Xavier, pois percebi no local relações afetivas com o 
lugar, pouca gente, uma válvula de escape de São Paulo. Uma certa 
necessidade de natureza que falta no ser humano. Uma energia diferente de 
outros locais mais agitados. Percebi aqui a consciência do diferente.   
 
 

A alemã Inge Scholoemp filha de argentinos e moradores em São Francisco Xavier a 

seis anos, refere-se ao local como melhoria na qualidade de vida relatando que: 

 

Após a aposentadoria dos meus pais queriam um lugar mais tranqüilo. 
Desejavam melhorar a qualidade de vida, já que antes moravam em São 
Paulo. O gosto pela serra e após longa pesquisa geográfica, climatológica e 
com a ajuda da mídia, especificamente da Veja onde após ver uma 
reportagem, resolveram conhecer o Distrito e compraram um terreno. Hoje 
eu percebo que se distorce um pouco os valores econômicos e culturais 
principalmente pelas novas fontes de consumo dos mais jovens. São esses 
jovens que devem perceber que depende deles a manutenção das tradições 
locais. Mas, pra mim o mais importante do lugar, o que me conquistou 
foram as pessoas, além, obviamente das montanhas e da natureza..  
 
 

 
Figura 44: Cachoeira Municipal Pedro David 
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Figura 45: Cachoeira do Roncador  

Fonte: http://www.saofranciscoxavier.org.br/turismo.htm#   
 

   
  Figura 46: Cachoeira das Couves  

Fonte: http://www.saofranciscoxavier.org.br/turismo.htm#   
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             As intenções para o desenvolvimento do turismo no Distrito ficaram bem claras 

quando São Francisco Xavier foi o tema central levado pela Assessoria de Eventos Oficiais e 

Turismo da Prefeitura de São José dos Campos na 4ª Feiratur (Feira Nacional de Turismo 

Rural), que aconteceu de 17 a 19 de agosto de 2007, no Parque da Água Branca, em São 

Paulo, cujo objetivo foi de apresentar a inclinação turística e os produtos rurais do Distrito.  

             Segundo o Departamento de Turismo de São José dos Campos, a Feiratur foi uma 

oportunidade de mostrar a força e o desenvolvimento do setor rural, agregando valores aos 

produtos, estimulando contato entre produtores e consumidor, além da troca de valores 

culturais. A idéia central foi ressaltar o crescimento do turismo rural brasileiro.  

             Durante a Feira, a Prefeitura de São José dos Campos destacou as belezas naturais de 

São Francisco Xavier e uma das principais intenções foi ressaltar a infra-estrutura turística, 

ecológica e de aventura. Produtos feitos no Distrito, como doces, bebidas e shitake (espécie de 

cogumelo), foram oferecidos para degustação dos visitantes do estande joseense. 

A presença da Prefeitura na 4ª Feiratur procurou integrar o Distrito nesse veículo de 

promoção comercial nos segmentos rural e turístico, além de participar das discussões de 

políticas públicas, proporcionando troca de experiências e gerando propostas de ações comuns 

para o fortalecimento do turismo rural e divulgação dos produtos e serviços para o setor.  

Outro dado interessante sobre as pretensões de São José dos Campos com o Distrito 

está na inserção do Turismo ecológico radical incentivado em todas as épocas do ano. A 

Prefeitura de São José dos Campos lançou em abril de 2007 um programa para fomentar o 

turismo em São Francisco Xavier sem haver baixa temporada.  Pretendendo ter turista o ano 

inteiro a prefeitura focou-se em quatro temas distintos: aventura, idosos, lua de mel e 

corporativo. Segundo o Departamento de Turismo a iniciativa tem por intenção estimular 

públicos específicos para aproveitarem a infra-estrutura turística de São Francisco Xavier, por 

um preço mais acessível. 

 Segundo o CAT (Centro de Apoio ao Turista) um dos “pacotes” mais procurados é o 

‘Aventure-se’, voltado ao público que gosta de esporte radical. O objetivo é apresentar ao 

turista as opções de lazer e esportes que podem ser praticados em qualquer época. Para isso, a 

Prefeitura mantém parceria com a Associação de Turismo Sustentável de São Francisco 

Xavier11. 

                                                 
11 Dentre essas modalidades destacam-se no Distrito: Acquaride: Descida em botes individuais por corredeiras. 
Praticado no Rio do Peixe e na Cachoeira Pouso do Rochedo.  Cascading: Descida de cachoeiras por uma corda. 
Pode ser por um canal molhado em contato com a água ou seco, ao lado da queda. Praticado no Rio do Peixe.  
Duck (canoagem): Descida de rio em caiaques infláveis. Percurso: corredeiras da Cachoeira Pouso do Rochedo. 
Rapel: Descida de grandes alturas por cordas ou cabos. Praticado nas pedras da Concha, da Paca e do Queijo. 
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Rapel       Acquaride 
 
                     

Trekking        Cascading 
Figura 47: Esportes Radicais em São Francisco Xavier 

 
  

   
Como se pode notar, com o desenvolvimento de atrativos turísticos, a população de 

São José dos Campos e redondeza, acaba tendo um local propício para se refugiar das rotinas 

da cidade grande, a uma distância pouco maior de 50 km do centro de São José. Dessa forma, 

percebe-se São Francisco Xavier inserido dentro do contexto de planejamento estratégico de 

                                                                                                                                                         
Tirolesa: Travessia entre dois pontos distantes por cabo de aço no qual o praticante é preso em uma cadeirinha 
de rapel. Praticado na Represa Jaguari (100 metros de distância e 20 de altura). Cicloturismo: Passeios de 
mountain bike por trilhas e paisagens. Onde pode ser praticado: Pouso Frio e Rio Manso. Cavalgada: Passeios a 
cavalo pelas paisagens do distrito. As cavalgadas são feitas na Fazenda Santa Cruz, Praça Cônego Manzi e Haras 
dos Esquilos. Trekking: Caminhadas pelas trilhas: Toca do Muriqui (3 horas), Pedra da Onça (5 horas), Queixo 
D’Anta (4 horas), travessia de São Francisco Xavier a Monte Verde (8 horas). 
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São José dos Campos, procurando o desenvolvimento local de forma qualitativa, já que o 

Distrito começa a fazer parte do próprio desenvolvimento da cidade, visando cada vez mais a 

lucratibilidade com ações concretas. 

 
5.4  Ação Estratégica e Turística em São Francisco Xavier  

  

As cidades, principalmente na modernidade, são locais estrategicamente formulados 

por uma determinada demanda e interesses específicos bem definidos. As tendências do 

planejamento urbano e do planejamento estratégico enfatizam a cultura como rótulo, 

utilizando-a como para obtenção de adesões unânimes, que ocultam interesses e fins, estes 

efetivamente estratégicos. Segundo Arantes (2000), na verdade, essa ênfase na perspectiva 

cultural, por parte do planejamento territorial, assume uma orientação para o mercado onde 

‘tudo é cultura’ da era que parece ter se inaugurado nos anos de 1960 teria, pois se 

transformado de vez naquilo que vem se chamando de culturalismo de mercado.  

Na visão de Galero (2001), a individualização fez com que as sociedades urbanas 

estejam mais sintonizadas com estilos de vida conscientes e inconstantes, orientados pela 

moda que parecem orientar novas racionalidades na produção de imagens urbanas e na 

conseqüente busca de alternativas ancoradas no turismo. 

Sucintamente, os resultados desta nova atitude aparecem no denominado marketing da 

cidade ou city marketing, com uma longa história de uso nos Estados Unidos e que, a partir 

dos anos 80, adquire um conjunto mais largo de significados na Europa Ocidental. Para 

muitos analistas, o termo passou a significar promoção ou, até mesmo, competitividade da 

cidade como um todo. Em um mercado urbano ou rural, o planejamento estaria, assim, ligado 

ao city marketing,  especialmente através da sua paisagem (i)material, que orienta a concepção 

das propostas de turismo cultural.   

Nesse sentido, o Planejamento Estratégico visa à construção de uma cidade qualificada 

para integrar-se a nível global e, numa escala menor, a intervenção concentra-se em 

intervenções pontuais de escala reduzida, mas com uma função estratégica no 

desenvolvimento urbano.  

Em São Francisco Xavier, apesar das conquistas geradas com maiores intenções de 

desenvolvimento local, as políticas atuais têm evidenciado traços bem característicos de 

intenções estratégicas que refletem, antes de tudo, uma  relativa participação nas decisões 

importantes aos rumos e ao futuro do Distrito. Nesse sentido, o presidente da Câmara 
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Municipal de São José dos Campos e proprietário de terreno em São Francisco Xavier, 

Dilermando Dié, cita que: 

 

Deve-se atrair o novo turista, porém conservar o nativismo local, mantendo 
assim as tradições. Nossa política tem sido com que o de fora não se 
imponha sobre o nativo na intenção só de conseguir o dinheiro (...) Porém, 
há um grande problema, 90% da população de São José não sabem que São 
Francisco pertence a São José dos Campos, o que faz com que a maior parte 
dos turistas aqui sejam paulistanos e não joseenses. Mesmo assim, nunca 
houve tanto investimento no Distrito como nas últimas gestões, mas é 
necessária a reação da população local, já que há uma certa acomodação do 
povo daqui. Admito que gosto do lugar, e mesmo sendo de Paraibuna quero 
morrer aqui (...) me considero como Pedro David de São Francisco Xavier 
da atualidade. 

 

Pela fala do vereador ficam claras as pretensões para São Francisco Xavier pelo 

turismo e as obras municipais visando esse setor da economia. Tomando como intuito de 

prevalecer o desenvolvimento social local com mecanismos propostos para incorporação de 

um modelo de gestão mais democrática, as ações por novas ações de administração pública, 

como os utilizados pelo planejamento estratégico.  

 

 
   Figura 48: Placas indicativas de pousadas  

 
 

Assim, muitas ações no Distrito como o desenvolvimento de hospital, policiamento, 

moradia, educação, entre outros, vai além do desenvolvimento social, mas também do 

desenvolvimento sócio-territorial que virá a ser “vendido” ao turista como local próspero e de 

boa qualidade de vida. Se não fosse assim, poderíamos questionar o porquê dessas ações só 

terem aparecido no final da década de 1990.  

 



 111 

                    
         Unidade de Pronto Atendimento                      FUNDHAS12 
 

                  
         Posto Policial           Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos 
 

                                        
           Escola Municipal de Ensino Fundamental 

         Figura 49: Obras Públicas de melhoria nos últimos 10 anos (2007) 
 

 
 

Não há de se negar que em um local sem infra-estrutura, boa qualidade de vida, 

acessibilidade e tendências ao desenvolvimento, as possibilidades de sustentabilidade se 

escasseiam. Assim, não se pode negar que o Distrito tenha se beneficiado, mas há de se 

questionar para quem realmente esses bene fícios foram feitos. Sobre isso Arantes (2000,p.68) 

cita: 

                                                 
12 A Fundação Hélio Augusto de Souza (FUNDHAS) atende a jovens e crianças com serviços sociais 
e educacionais em São José dos Campos.  
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(...) Assim, parece muito menos plausível que num tal contexto alguém 
minimamente responsável – para dizer o menos – possa imaginar um 
governo de cidade que se limite basicamente a agenciar negócios, muito 
menos que se sinta à vontade propondo uma corrida competitiva em que é 
muito óbvio que uns se dão bem na mesma medida em que outros se dão 
mal. 

 
 

As políticas locais demonstram certa emergência na construção da imagem paradisíaca 

turística em torno de uma simplicidade rústica que estimule a diversificada instalação de 

segmentos econômicos do setor, traduzindo-se em um conjunto de diretrizes, sobretudo em 

torno da cultura e do turismo, ou em desdobramentos de suas potencialidades evidenciados 

nas raízes, clima, natureza, descanso, esporte e lazer.  

Esta atitude evidencia não só o desejo de melhoria do tecido urbanístico-arquitetônico 

do pequeno centro como também a adesão a tendências regionais em que a qualidade do 

espaço urbano encontra-se vinculada ao aumento da competitividade. Isso se mostrou claro no 

final da década de 1990, quando a praça e todo o eixo central de passagem de São Francisco 

Xavier foram reformados, dando certo incentivo aos proprietários de residências locais a 

restaurarem seus patrimônios. Ao mesmo tempo, ruas vicinais e estradas rurais ficaram a beira 

da precariedade, levando muitos moradores a se revoltar com tal situação de desleixo por 

parte dos órgãos públicos.  

 

 

         
Portal de Entrada do Distrito                 Revitalização da rotatória de acesso a São Francisco Xavier 

Figura 50: Obras de melhoria na entrada de São Francisco Xavier (2007). 
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Figura 51: Revitalização da Praça Cônego Manzi (2007). 
 

 
 

Dentro desse critério, a revitalização urbana expressa mais do que o interesse na 

requalificação social e ambiental do espaço urbano, constituindo um instrumento com 

finalidades, antes de tudo, estratégicas de chamar o turista para o local.  

Com a intenção de alcançar uma imagem de cidade empreendedora, com vocação que 

antes estava voltada para o setor primário, São Francisco Xavier hoje mostra se mais 

intencionada para o setor terciário e de pólo turístico. Questionado sobre as intenções de 

planejamento estratégico para o Distrito, o ex-subprefeito Toninho cita que: 

 
várias ações constituindo uma orientação de incentivo ao desenvolvimento 
do turismo receptivo, tanto no que se refere à implantação de equipamentos 
turísticos, como à criação de programas que visem o incremento do turismo 
ecológico, de eventos e de lazer no Distrito. Para a concretização deste 
objetivo são propostas soluções com base em ações estratégicas de 
planejamento, que transformem São Francisco Xavier em centro 
convergente da economia local e regional e em agente articulador de 
intercâmbios regionais. 
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Nota-se claramente que a consolidação e a promoção externa da imagem do Distrito 

constituem uma das propostas mais destacadas pelo poder público, enquanto objetivo 

econômico estratégico, promovendo os recursos turísticos de São Francisco Xavier nos 

mercados regional, estadual e até nacional. Trata-se de efetivar a inscrição regional da cidade, 

de criar e manter sistema de informações e de publicações turísticas, nos moldes e nos 

parâmetros regionais.  

É importante lembrar que o Distrito fica cravado no meio de vários pontos turísticos, 

seja da região do Vale do Paraíba ou do Sul de Minas. Da mesma forma, os indicadores 

sociais passam a ser alvo de estratégias, antes mesmo de serem vistos como subsídios para a 

conquista de objetivos sociais primordiais. Sendo assim, as ações do setor público procuram o 

fortalecimento dos indicadores vinculados à imagem de uma boa cidade como moradia, 

escola, índice de desenvolvimento humano (IDH), baixa taxa de analfabetismo, longevidade, 

etc. 

Além disso, muitas ações como orçamento participativo e plano diretor são fortemente 

influenciados por empresários do setor turístico que pregam pelo crescimento e 

desenvolvimento local não se esquecendo de intenções próprias visando planos estratégicos 

para o Distrito.   

Nestas novas estruturas assumidas pelo planejamento e a política urbana, as formas de 

participação social e envolvimento público nas decisões tendencialmente se fragmentam em 

meio a representações particulares, onde a contemplação passa a ser a maneira pelas quais os 

indivíduos vêem os seus desejos e carências, como cita Ribeiro (1988). 

 
a produção social da contemplação inclui a emergência de uma ação ampla 
de planejamento que permita a mobilização, a administração e o 
direcionamento de massas de recursos, mercadorias e pessoas. Este 
planejamento, que inclui a contínua absorção de novas tecnologias e 
instrumentos, permite a interligação entre os equipamentos específicos do 
setor e o consumo geral de espaços e mercadorias.  

 
Um forte traço na execução de programas vinculados ao planejamento estratégico das 

cidades, no mundo inteiro, tem sido a forte tendência, no discurso e na prática, às 

transformações e mobilizações dos espaços, paisagens e cultura urbanas, como requisito à 

conquista de confiança por parte dos investidores turísticos. Esse é um item que tem chamado 

a atenção, pois mostra um outro lado dos espaços urbanos. 

Segundo autores como Harvey (1994) e Santos (1988) ao relatar o planejamento 

urbano a partir da década de 90, concluiu que o espaço era visto como recurso a ser moldado 
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com propósitos sociais e, na versão atual o espaço é entendido como dimensão independente e 

autônoma, a ser moldada segundo princípios estéticos. Nesta última concepção, o espaço, 

adquire uma posição mais importante por conter a capacidade autônoma de gerar resultados 

por si.  

Analisando o pensamento estratégico dentro da administração urbana, planejadores 

“estrategistas” propõem características da paisagem urbana que devem ser utilizadas como um 

dos principais meios na competição por recursos e investimentos, no nosso caso o setor 

turístico. Nessa visão de cidade, as condições “desfavoráveis” da paisagem urbana, como 

favelas ou áreas degradadas, passam a ser alvo de propostas de “revitalização” meramente 

estética ou, pior que isso, expostas como pontos de atração turística (VAINER, 2000). Isso se 

mostra bem claro em São Francisco Xavier, quando na construção de casas populares 

distantes do centro urbano, retirando da vista dos turistas uma pequena contração urbana 

menos favorecida, que se encontrava à beira da estrada Ezequiel Graciano no sentido da 

cachoeira municipal e outros pontos turísticos. Essa ação acabou beneficiando aquela 

população, porém a ação estratégica não pode ser deixada de lado.  

 

 

          
 

Figura 52: Casas Populares construídas pela Prefeitura em 2006 (2007) 
 

 
 

Sendo assim, as intervenções na paisagem urbana e a produção de imagens construídas 

e/ou alteradas por atos públicos, se camufla de forte intenção estratégica, mobilizando ações 

em busca de novas sincronias entre paisagem e imagem. Segundo Ribeiro (1998, p.16): 
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estes agentes modernizadores são responsáveis por uma crescente 
sincronicidade entre paisagem e imagem, ou seja, pela produção 
especializada de uma imagética que seleciona e difunde ângulos da 
realidade urbana. Assim, as fragmentações da vida social e da materialidade 
são re-lidas por novos processos de comunicação que hiperexpõem ou 
ocultam elementos significativos da paisagem urbana. 

 
 

Percebe-se que a modernização de espaços da cidade imediatamente conduz a uma 

modernização reciclada das imagens urbanas, com o poder de atualizar a paisagem e 

conquistar novos valores estratégicos.  

A construção de imagens, a partir do contato com a paisagem e o espaço geográfico é 

inerente à vivência, já que a vida social e o ambiente condicionam a conformação da 

experiência humana. Segundo Halbwachs (1990), reconhece-se a importância das 

representações sobre a paisagem e a vida cultural como constituintes da identidade e como 

condição imprescindível para a consolidação da cidadania e do bem-estar coletivo. Sendo 

assim, a utilização de mecanismos que modificam e interagem como mediadores nesta relação 

entre ação e representação, pode impedir mobilizações reais e criar oportunidades simuladas 

e, portanto, transformações aparentes da vida coletiva.  

Além disso, várias ações de transformações no espaço a ser utilizado pelo turismo 

acabam por esconder as raízes locais e os modos de vida. Isso vai desde as casas de veraneio 

até uma forma de comércio não típico do local, que acabam desmantelando ações que até 

então não eram tidos como do local. Para Rodrigues (1996) a ressimbolização do local podem 

produzir bloqueios e obstáculos à afirmação de formas mais avançadas e autônomas de 

apropriação e condução de oportunidades. Ou seja, conforme Rodrigues (1996) “estas 

paisagens piratas que percorrem o cenário comunicativo urbano focalizam o processo de 

dessimbolização que caracteriza toda a cultura contemporânea ‘avançada’, produz o colapso 

dos símbolos e a proliferação paralela dos signos”.  

Esse tipo de intervenção com objetivos claros de reciclagem espacial e cultural da 

imagem urbana, evidenciando clara tendência à especialização do espaço tem início na década 

de 60 nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. No entanto, isso é comum hoje, onde as 

intervenções buscam, cada vez mais, a revisão da imagem dos lugares. Assim, antes da 

importância conferida à transformação da paisagem física e cultural das cidades, encontra-se a 

intenção de gerar imagens renovadas e sinteticamente estimuladoras de oportunidades 

econômicas. Cidades como Paris, Barcelona, Bilbao, Lisboa, Berlim e Sidney, só para citar 

algumas, paralelamente à realização de intervenções realizaram megaeventos, propícios à 

divulgação da mídia de novos “produtos paisagísticos”, para melhor vender sua imagem.  
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No caso de São Francisco Xavier, o próprio Distrito está sendo elaborado com 

objetivos estratégicos, onde são buscados efeitos da imagem do “paraíso” de São José dos 

Campos, inspirada na representação de uma nova etapa histórica, econômica, social e cultural 

para o Distrito. Ao longo de sua evolução, como já foi citado, não houve grande interesse nem 

por parte de órgãos públicos nem de investidores, mais atualmente, e dentro de uma proposta 

clara de planejamento estratégico, temos transformações muito bruscas e tendenciosas por 

parte de muitos, que vêem no local ótima fonte de renda.  

5.5 O Turismo como Forma de Oferecer a Cultura Local 
 
 

A regionalização da imagem de São Francisco Xavier e sua promoção turística 

ocorrem mediante o entendimento correspondente na ampliação dos negócios através de 

“parcerias” econômicas. Neste sentido, e fundamentando-se também estrategicamente em 

modernizações espaciais, econômicas e culturais, a própria cidade é transformada no principal 

produto a ser promovido.  

Neste entendimento, nada mais eficiente, como recurso, do que a cultura, apropriada 

como um atrativo virtuoso e diferencial num contexto econômico regional. Assim, a opção 

econômica estratégica priorizada pelo planejamento urbano contemporâneo mostra-se muito 

forte aqui.   

Fica claro o forte peso atribuído ao setor cultural para a reconstrução da imagem do 

Distrito, na sua capacidade de gerar novas atividades e investimentos. Trata-se da desejada 

projeção estratégica de São Francisco Xavier em circuitos econômicos regionais, nos quais o 

turismo relaciona-se ao desenvolvimento do setor cultural, como tradução imediata da própria 

imagem requerida para a cidade.  
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Figura 53: Roda de Violeiro e catireiros em São Francisco Xavier (2007). 
 
 

Dessa forma, atributos da vida urbana têm sido relidos e otimizados na construção da 

imagem pretendida, buscando-se a inscrição de São Francisco Xavier no conjunto de grandes 

centros regionais com capacidade de atração estratégica de fluxos de pessoas, de novos 

negócios e investimentos. Questionando os moradores locais e empreendedores do setor do 

turismo sobre a qualidade das ações turísticas impostas ao Distrito, relatam que o aumento 

deste fluxo provocaria uma degradação ambiental cada vez mais intensa de conseqüências 

indesejáveis à comunidade. E é devido a este motivo que a própria comunidade não vê com 

bons olhos o excessivo aumento do fluxo de visitantes.  
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Figura 54: Movimentação de turistas no centro de São Francisco Xavier (2007) 

 

Por outro lado, tanto os turistas quanto a população local desejam uma boa melhoria 

na infra-estrutura do Distrito. A estrada de acesso a São Francisco Xavier, sinalização turística 

adequada e outros investimentos são requeridos por todos. Sob a perspectiva ecológica, a 

sustentabilidade se assenta em três princípios fundamentais: a conservação dos sistemas 

ecológicos sustentadores da vida e da biodiversidade; a garantia da sustentabilidade dos usos 

que utilizam recursos renováveis e o de manter as ações humanas dentro da capacidade de 

carga dos ecossistemas sustentadores. (FRANCO, 2000). 

Serpa (2007) chama a atenção que com atividade turística as populações locais 

reinventam seu dia a dia e nessa reinvenção, a lógica turística se sobrepõe às tradições locais e 

à identidade dos lugares, atingindo assim novos valores, que geralmente são trazidos de outras 

classes tidas como hegemônicas.   

Podemos dizer que a produção musical atua l, como expressão midiatizada da cultura 

nas sociedades modernas, inscreve-se na aceleração dos ciclos do estilo e da moda, no 

crescente poder da publicidade e da mídia eletrônica e no advento da padronização universal, 

perdendo rapidamente a sua capacidade de propiciar a vivência do passado em direção a um 

futuro melhor. Bom exemplo dessa influência mostrou-se no aniversário da cidade em agosto 

de 2006, quando o ponto máximo da festa foi o desfile de uma escola de samba no domingo e 

na véspera, apresentação de funk e rap na praça principal. Questionando a população local 

sobre o evento, denotou-se que 80% eram contra a manifestação relatando que tal ação não 

fazia parte da cultura local.  Em outubro de 2007, em plena feira de produtos da terra, 

percebeu-se outra vez o repúdio da população pela ação carnavalesca no Distrito, como cita 

Sebastião Silva de 77 anos: 
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Essas coisas num são da gente não, nois prefere mais são as rodas de viola e 
as cantigas da terra. Antigamente, se quisesse vê esse tipo de coisa tinha que 
ir pra São José, num chegava pra nois não. Isso é mais pra agradá o turista 
de fora do que o povo do lugar. 
 

Questionando o turista Sr. José Carlos, 37 anos, engenheiro em São Paulo, sobre o ato 

do desfile da escola de samba, fez o seguinte comentário: 

 

Na minha opinião isso não deveria ter aqui já o local exala mais coisas 
ligadas a terra, meio ambiente e tradições folclóricas rurais. Admito estar 
surpreso com isso aqui, pois não esperava ver carnaval em pleno mês de 
outubro e muito menos num local rústico, ou seja, rural como é São 
Francisco Xavier. 

 

 

 

Figura 55: Desfile Carnavalesco em São Francisco Xavier em outubro de 2007. 
 

 
 

Segundo Galero (2001), a crença de que tudo é cultura e, portando, legitimável para o 

desenvolvimento de novas oportunidades econômicas envolve o fato de que, na verdade, não 

foi a cultura enquanto possibilidade de enriquecimento da experiência urbana que foi 

ampliada, mas sim as formas abertas para a sua “capitalização” e validação, nos diferentes 

ângulos e circuitos do turismo cultural. O turismo cultural se expandiu, não por causa de 

algum aumento real de oportunidades e/ou de estímulo à diversidade cultural, mas sim em 

função de uma expansão e de uma diversificação das formas pela qual a capitalização da 

cultura e sua espetacularização se racionalizou por estratégias modernizadoras do espaço. 
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Segundo Banducci (2001), o turismo cultural como potencialidade historicamente tem 

por intenção organizar-se em torno das constantes reinvenções de possibilidades do existir 

coletivo e das paisagens culturais decorrentes dessa experiência sócio-espacial. 

 

 
Figura 56: Coreto na Praça Central de São Francisco Xavier  

 

A verdadeira paisagem da cidade, no entanto, não se deixa apreender por estratégias 

modernizadoras ou por racionalizações da cultura. Ela é própria, imediata, calcada no dia-a-

dia e, ainda, expressiva da vida social. É nesta paisagem que podem existir possibilidades e 

oportunidades para todos, fundadas na vivência coletiva e expressivas, potencialmente, de 

múltiplas e dinâmicas escolhas.  

 

5.6  Políticas para São Francisco Xavier Através dos Planos Diretores 
 
 

Uma forma de melhor compreendermos a visão de São José dos Campos para com São 

Francisco Xavier é através de seus Planos Diretores. Esses documentos, a partir da 

Constituição de 1988, tornaram-se obrigatórios para cidades com população acima de 20.000 

habitantes (BRASIL, 2001). O Estatuto da Cidade reafirma essa diretriz, estabelecendo o 

Plano Diretor como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. 

Conforme estabelece o Estatuto, o Plano Diretor é instrumento obrigatório para municípios 

com população acima de 20.000 habitantes; para aqueles situados em regiões metropolitanas 

ou aglomerações urbanas; em áreas de interesse turístico; ou em áreas sob influência de 

empreendimentos de grande impacto ambiental. Entretanto, os municípios que não se incluem 
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em qualquer destas categorias podem se beneficiar com a elaboração do Plano Diretor, pois 

além de dispor de um instrumento de planejamento, estabelecem a aplicabilidade dos 

instrumentos previstos no Estatuto da Cidade. 

Segundo Oliveira (2002) “os Planos Diretores são instrumentos da política urbana, 

retomando as múltiplas projeções, necessidades e interesses do planejamento urbano.” O 

Plano Diretor parte de uma leitura da cidade real, envolvendo temas e questões relativos aos 

aspectos urbanos, sociais, econômicos e ambientais, que embasam a formulação de hipóteses 

realistas sobre as opções de desenvolvimento e modelos de territorialização. O objetivo do 

Plano Diretor não é resolver todos os problemas da cidade, mas sim ser um instrumento para a 

definição de uma estratégia para a intervenção imediata, estabelecendo os princípios de ação 

para o conjunto dos agentes envolvidos na construção da cidade (OLIVEIRA, 2002). 

Dessa forma, o conhecimento das características do território, regional ou local, é de 

fundamental importância para se programar estratégias de ação pública, constituídas pelos 

diversos instrumentos de gestão que o Es tatuto das Cidades estabelece. Contudo, após o 

conhecimento territorial, deve se levar em consideração o desenvolvimento desejável e o 

modelo de gestão mais adequado.  

No caso de São José dos Campos, o Plano Diretor de 1989-1994 cita São Francisco 

Xavier dentro dos programas e projetos do desenvolvimento econômico rural, onde prevê 

metas prioritárias para a economia do Distrito já voltado para o setor turístico e não mais 

agropecuário que até então embasava o sustento do Distrito, além de conceder mais 

autonomia local como citam os parágrafos X, XI e XIV do Art. 7.  

 
X - Apoiar os Conselhos Distritais de São Francisco Xavier e Eugênio de Mello. 

 

XI - Dotar a Administração Distrital de São Francisco Xavier de corpo técnico 

adequado ao desenvolvimento e a orientação de programas e projetos da 

Administração Municipal junto à comunidade. 

 

XIV - Criação de uma "Central Turística" equipada com banco de dados 

referentes aos eventos e outros potenciais de estruturação do setor, objetivando a 

sua divulgação e dos serviços oferecidos.  

 
Na intenção até mesmo de tornar o local mais atrativo, o Plano Diretor de 1989 

procura promover o Distrito através da revitalização do centro urbano, a fim de ter um 
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ambiente mais adequado para receber o turismo, como mostra o Art. 22, parágrafo XI, sobre 

programas e projetos da Política de Ocupação Urbana: 

 
 

XI - Promover a revisão e implementação dos planos básicos de ação já elaborados 

pela Secretaria de Planejamento, os quais se destinam aos distritos de Eugênio de 

Mello, São Francisco Xavier e ao Programa Habitacional do Campo dos 

Alemães.  

 
 

Nesse primeiro Plano Diretor, apesar de não terem sido muitas, as ações acabaram 

sendo concretizadas e São Francisco Xavier começou a ser incluído na rota de maior interesse 

de São José dos Campos. Porém, foi a partir do segundo Plano  (1995) que o Distrito começou 

a ser analisado e diagnosticado com mais cuidado mostrando São Francisco Xavier como 

região atuante na ruralidade da cidade (PLANO DIRETOR DE SJC, p.56): 

 
Dentro ainda da realidade rural, faz-se necessário ressaltar a existência do 
Distrito de São Francisco Xavier que foi criado através da Lei Estadual nº 
8092/64, perfazendo uma área de 322 km2 que corresponde a 28,8% da área 
total do município de São José dos Campos. (...) São Francisco Xavier 
apresenta características tipicamente rurais, cuja economia esta assentada na 
pecuária leiteira. Como todo o setor rural, o Distrito possui uma grande 
vocação turística, que ainda não foi explorada economicamente, em função 
de uma deficitária infra estrutura existente. Isto ocorre, porque devido a 
distância e a dificuldade de acesso, o Distrito permaneceu quase isolado e 
carente de investimentos, fato que o torna seguramente um dos maiores 
consumidores de bens e serviços públicos com enorme dependência  
econômica da Prefeitura de São José dos Campos. Assim, cabe ao poder 
público definir uma política para todo o setor rural, hierarquizando 
propostas que visem o seu desenvolvimento econômico.  

 
 

Após vários anos de queda populacional, percebe-se um olhar diferenciado onde a 

“vocação” turística chama a atenção, o que levou o Distrito, já desde o início da década de 

1990 a atrair não só turistas, como também novos moradores, que começam a ocupar a terra 

de modo irregular como o próprio Plano Diretor (1995) chama a atenção que: 

 
Durante 4 décadas, São Francisco Xavier apresentou crescimento 
populacional negativo, ou seja de 1940 até 1980, perdeu população; embora 
sua população rural seja superior à população urbana. Em 1990, há um 
aumento populacional no distrito, sendo que a população urbana manteve o 
índice de crescimento, enquanto o decréscimo da população rural foi 
insignificante. Estes dados indicam que o fluxo migratório para são 
Francisco Xavier vem aumentando consideravelmente, observa-se ainda a 
ocorrência de parcelamento clandestino e irregular próximo ao núcleo 
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urbano. Cabe ressaltar que na elaboração do Plano de Metas realizado pela 
Secretaria de Planejamento em 1992 para o Distrito, foi detectado 
acréscimo na demanda por moradia urbana.  
 

Outro ponto de importância vem a ser a especulação imobiliária que viria atingir o 

Distrito com o crescimento e desenvolvimento local.   

 
Em função da grande beleza paisagística e dos recursos naturais existentes, 
esta região vem sofrendo especulação decorrente da grande procura por 
imóveis para o lazer, principalmente nas regiões de Santa Bárbara, Ferreira, 
entre outras, o que vem transformando através de desmembramentos, 
grandes propriedades rurais em módulos menores com características 
predominantemente recreacionais.  

 
 

No entanto, o que se percebeu nesse Plano Diretor é que as ações para o 

desenvolvimento do Distrito acabaram sendo as mesmas que as ações anteriores. A diferença 

pode estar no melhor reconhecimento da região e a atuação local que levou ao 

desenvolvimento de São Francisco Xavier. 

Com base nessas ações a serem feitas, é importante lembrar que os Planos Diretores 

não devem ter apenas função na área urbana, mas também um olhar atento a zona rural, como 

lembra Leite (1991, p.273) 

 

Não se pode assegurar que o plano diretor só deve considerar a zona urbana, 
a cidade, já que o desenvolvimento desta depende daquela, ou seja, a zona 
rural. Assim o município pode e deve considerar todo o seu território para 
promover o seu desenvolvimento urbano. 

 
 

A partir do Plano Diretor de 2006, São Francisco Xavier foi citado com mais ênfase 

nos setores turísticos e de meio ambiente, principalmente pelo desenvolvimento da APA 

(Área de Proteção Ambiental) a partir de 2002. A ocupação ilegal do Distrito foi discutida já 

nas audiências prévias desse plano. Segundo o Engº Osvaldo, um dos responsáveis da 

prefeitura pelo plano, através da organização territorial, os loteamentos clandestinos surgiram 

em São Francisco Xavier em meados de 1995, graças também a ociosidade da zona rural.  

A questão ambiental mostra se com mais ênfase pelo fato de São Francisco Xavier ter 

várias nascentes, matas, floresta e uma rica fauna, e havendo a necessidade de proteção dessas 

reservas.  

Dessa forma, São Francisco Xavier acaba se inserindo num plano específico voltado 

ao turismo como mostra a comparação abaixo do desenvolvimento rural do Plano Diretor de 

2006: 
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Diretrizes para o Setor Rural 
 

- Desenvolver e implementar uma Política Municipal de Incentivo Agropecuário 

e estimular a fixação do trabalhador rural no campo; 

- Fortalecer a propriedade rural, mediante o apoio ao pequeno e médio produtor, 

através de convênios e parcerias com órgãos técnicos; 

- Estimular o cooperativismo de culturas agrícolas; 

- Incentivar a implantação de arranjos produtivos relacionados ao agro-negócio; 

- Incentivar a diversificação e especialização da produção junto aos produtores 

da bacia leiteira, considerando a necessidade de certificação dos produtos 

fabricados pelos arranjos produtivos rurais; e, 

- Oferecer cursos de qualificação e requalificação específicos nas regiões rurais, 

através de parcerias com Escolas Técnicas Agrícolas e órgãos públicos 

(SEBRAE, Secretaria de Agricultura do Estado e outros).   

 
Diretrizes para o Setor do Turismo 

 
- Fomentar e apoiar empreendimentos relacionados ao turismo ao longo das 

rodovias de acesso ao Distrito de São Francisco Xavier.   

  

                      
 

Figura 57: Casas de alto padrão no Bairro de Santa Bárbara  
 

 
Percebe-se que mesmo compreendendo 33% do território de São José dos Campos e 

sendo basicamente rural, o Distrito não é citado diretamente como diretrizes de 

desenvolvimento rural, porém, é especificado no setor turístico, ficando clara as intenções 

políticas para o Distrito. 
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Figura 58: Ocupação de Turistas por pousadas e segundas residências  
 

No campo do Meio Ambiente, a preocupação também é nítida, principalmente em 

tempos de desenvolvimento sustentável e crises ambientais. Nesse Plano Diretor as diretrizes 

urbanas ambientais são citadas como: 

 
Diretrizes do Meio Ambiente 

 
 

- Implementar, em conjunto com o órgão estadual competente, o Plano de Manejo da 

APA de São Francisco Xavier, previsto na Lei Estadual nº11.262/2.002, visando a 

sustentabilidade econômica e a proteção dos ecossistemas locais 

- Compatibilizar as diretrizes do Plano de Manejo da APA de São Francisco Xavier e da 

Lei Específica para os Mananciais da Bacia do Reservatório do Jaguari com a legislação 

que trata do uso, controle e ocupação do solo;  
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O grande interesse dos Planos Diretores em regiões especifica da cidade não é apenas 

desenvolver o local, mas também abarcar vantagens ou o menor prejuízo possível. No caso 

ambiental, a preservação dos meios de desenvolvimento sustentável torna-se essencial como 

cita Godoy (1990, p.218): 

 
No caso especifico do plano diretor, por exemplo, é inquestionável o direito 
da administração municipal dispor da área rural para decidir sobre reservas 
de mananciais, a fim de garantir reservas de abastecimento de água, sobre 
bota fora de lixo residencial coletado, sobre áreas de lazer e chácaras de 
recreio, para ficarmos nos casos mais evidentes. 
Desta forma a competência municipal do uso e ocupação do solo rural, fora 
da especifica destinação agropecuária, permite incluir,o plano diretor, a área 
conveniente à atividade decorrente da vida da cidade.    

 

 A partir dos Planos Diretores, pode se perceber que o Distrito de São Francisco Xavier 

está realmente encaminhando ao turismo e o desenvolvimento local deve acompanhar esse 

promoção da política atual. É importante lembrar que os Planos Diretores tem a função de ser 

um instrumento de gestão contínua para a transformação positiva da cidade e seu território, 

cuja função é estabelecer as diretrizes e pautas para a ação pública e privada, com o objetivo 

de garantir as funções sociais da cidade.  
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6  DISCUSSÃO 
 

 
O estudo do processo histórico da formação de São Francisco Xavier permitiu 

constatar que os problemas e as questões sócio-espaciais do Distrito são histórico-

estruturais uma vez que, durante toda a sua formação histórica houve mudanças em seu 

território causadas por transformações econômicas e de trabalho, como cita Costa (1994), toda 

fez que se muda o território muda se também as forças de trabalho. Isso tudo levou a 

transformações do meio ambiente graças a chegadas e saídas da população local, sem que os 

setores públicos e privados reagissem de forma ao menos a minimizar os impactos negativos 

no Distrito. Encontra-se, entretanto, na história de São Francisco Xavier o registro de 

iniciativas para a o desenvolvimento local, principalmente com tentativas de melhoria de 

transporte, sem que, no  entanto, a pobreza social e a queda populacional do Distrito fossem 

evitadas.  

A chamada “vocação” do local ao setor turístico foi o vetor para diversas leis que 

tangenciaram o uso e a ocupação do solo de forma diferenciada, o que fez com que a visão 

para com essa terra também fosse diferenciada, mas que, no entanto, traziam deliberações 

capitalistas em relação ao espaço, servindo como instrumentos para viabilizar maiores lucros. 

Os estudos dos aspectos geográficos e sociais de São Francisco Xavier evidenciam tais 

transformações no seu processo histórico. Implantado em um planalto a cerca de 1.000 metros 

de altitude, inadequado para ocupação urbana extensa e para uma agropecuária intensiva, 

sempre teve como aliado as questões ambientais e naturais, portadora de rara riqueza natural 

dentro de um ecossistema diferenciado de Mata Atlântica com a presença de rica fauna e 

flora. 

No entanto, é importante destacar que o fato do Distrito ter ficado tanto tempo isolado 

e sem grandes intervenções por parte dos órgãos públicos criou na população local certo 

carisma pelo novo, pelo diferente. O isolamento de quase 100 anos proporcionou que novas 

estruturas de apropriassem do que o local guardara por tanto tempo, como sua natureza, 

cultura e tradições.   Nesse sentido, o próprio território acaba se transformando, pois, como 

cita Moraes (2002), o território é o resultado histórico do relacionamento da sociedade com o 

espaço, o qual só pode ser desvendado por meio do estudo de sua gênese e desenvolvimento. 

Não se busca aqui fazer apologia ou criticar o turismo atual em São Francisco Xavier, 

mesmo porque isso já é fato e tendência no local. De acordo com Ruschmann (apud 

MAGALHÃES, 2002, p.13), não há turismo sem impactos e estes assumem vários aspectos e 
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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. Há, portanto, a 

necessidade de planejamento e desenvolvimento do turismo nos locais onde empresas 

turísticas estão se estabelecendo com sucesso, onde existe 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 (MAGALHÃES, 2002). Sobre tais transformações sócio-espaciais, Santos (1988) cita 

que: 

 
O espaço reproduz a totalidade social na medida em que essas 
transformações são determinadas por necessidades sociais, econômicas e 
políticas. O espaço reproduz-se, ele mesmo, no interior da totalidade, 
quando evolui em decorrência do modo de produção e de seus movimentos 
sucessivos e contraditórios.  

 
 

Há de se destacar que muitos lugares passam a ser dominados pelo turismo por 

oferecer atrativos para a demanda turística com oportunidades para alocarem seus 

investimentos e retirarem mais-valia dos espaços, do trabalho humano. Os territórios são 

meios e produtos das relações de força e de poder produzidas para e pelo turismo, que  se 

estabelecem de forma muitas vezes contraditória e articulada. Dentro desse contexto, São 

Francisco Xavier se encaixa totalmente, já que o turismo materializa-se na lógica da 

diferenciação histórica e geográfica dos lugares e das regiões. É pertinente ao local, pois 

domina as relações sociais históricas em função de mudanças e reestruturação dos espaços, 

aproveitando os recursos locais. Transfere o valor dos patrimônios culturais, das cidades, dos 

lugares e da população local para os turistas, enquanto objeto do olhar, do prazer e de desejo. 

Em função do turismo e do consumo dos espaços são produzidas diversas formas. Para cada 

modalidade de turismo existe uma demanda espacial. Aproveitam- se áreas de montanha, de 

sertão e litoral, áreas urbanas e rurais, metrópoles e cidades históricas, inclusive os desertos e 

os enclaves(OLIVEIRA,1999). 

O turismo vem permeando os planos diretores e legislações, de São José dos Campos 

para com São Francisco Xavier, recebendo o direcionamento desejado com planejamentos 

estratégicos, evidenciado a tendência turística para o Distrito. Mas vale lembrar que realmente 

os fatores que atraem olhares para o Distrito, como seu povo, cultura, natureza e sua história 

podem ser exauridos, através de um desenvolvimento não sustentável. De acordo com 

Magalhães (2002), a apropriação de espaços turísticos por investidores vindos de fora 
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colabora para a reorganização do espaço e promove o crescimento econômico, mas em 

contrapartida é uma prática que pode provocar 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 alta de preços dos 

produtos de consumo e de bens imóveis, como já vem ocorrendo no Distrito de São Francisco 

Xavier. 

A Organização Mundial do Turismo (OMT) estabelece as seguintes diretrizes 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; 

 

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.  
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Percebe-se que, segundo a OMT, o desenvolvimento sustentável do turismo só se dará 

tendo como base um planejamento bem definido e um bom gerenciamento. Porém, é 

importante lembrar que esse gerenciamento e planejamento não devem ser feitos visando 

apenas o espaço físico ou aqueles que se apropriaram dele, mas principalmente devem olhar 

pela população nativa, que é realmente quem faz o local. De acordo com Souza (2003, p.46): 

 

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. 

 
 

Questionando as definições de planejamento e sua importância dentro de uma 

intervenção no futuro, Pivotti (2007) relata que: 

 
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”; 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;  

 
Dentro desse contexto que se inserem as preocupações com ações futuras no Distrito e 

suas conseqüências. O gráfico abaixo mostra os riscos possíveis que podem vir a ocorrer 

numa comunidade voltada ao turismo: 

 

 
Gráfico 5: Ciclo de vida da região turística 

Fonte: Butler (apud SWARBROOKE, 2000, p.70). 



 132 

Ainda são poucos os estudos aprofundados sobre o turismo  em São Francisco Xavier , 

portanto não se sabe especificamente em que grau de qualificação turística se encontra o 

Distrito. Também não se pretende colocar tal gráfico como via de regra para todos os lugares, 

porém, como etapas que qualquer lugar com viés turístico possa desenvolver inclusive São 

Francisco Xavier. 

Um desenvolvimento futuro do local sem planejamento pode levar a degradação do 

meio ambiente e a desorganizações sociais. Segundo Yázigi (2002) a ciência de vender as 

paisagens turísticas sem um planejamento leva à degradação. No Brasil a degradação da 

paisagem ocorre desde o início da colonização, com a exploração do pau-brasil e, depois, com 

a cultura da cana-de-açúcar, com a mineração e com o café. Para o autor, hoje as pessoas tem 

a consciência do valor da paisagem, que resumidamente é tudo aquilo que podemos ver, tocar 

e apreciar e que muitas  áreas têm perdido seus patrimônios devido às medidas que seguem 

interesses outros, muitas vezes pessoais, gerando, assim, a degradação cada vez maior da 

paisagem. 

Nesse caso, percebe-se que São Francisco Xavier tem como trunfo para seu 

desenvolvimento as suas paisagens, vindo daí a grande necessidade da preservação e políticas 

públicas com intenções concretas de preservação paisagístico-ambiental.  Assim, Yázigi 

(2002) propõe a necessidade de um desenvolvimento sustentável, com leis municipais  que 

limitem as construções particulares para que estas se harmonizem com o seu entorno, por 

intermédio de padrões mínimos de qualidade e de estética tanto no todo do projeto como 

apenas em sua fachada.  

Por outro lado, fica o questionamento dessa sustentabilidade dentro de um mundo 

globalizado e capitalista, cheio de jogos de interesse. Não se pretende levantar grandes 

discursos ou debates sobre o tema, mas colocar questionamentos dentro de uma política de 

expansão e exploração territorial.  Segundo Rodrigues (1998) numa sociedade onde o 

consumismo toma conta da sociedade e as conseqüências venham a ser a maior dilapidação 

dos recursos naturais para gerar o desenvolvimento, a sustentabilidade torna-se algo quase que 

impossível e complexo. Nesse sentido, o autor cita que a natureza é vista como mercadoria e 

como matéria-prima, a fim de aliviar os desejos de consumo da sociedade.  Mattos (1997,  

105), sobre o tema cita que é “uma nova utopia para um mundo sem utopias”. As constantes 

lutas por esse desenvolvimento sustentável acaba esbarrando nos interesses capitalistas e 

consumistas. 
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As preocupações com o amanhã, com as gerações futuras, acabam sendo prioridade 

em sociedades que começam a ser vistas como pontos para o consumo paisagístico, cultural, 

territorial, entre outros. Sendo assim, cabe bem a fala de Rodrigues (1998): 

 

Se as gerações presentes não estão sendo atendidas em suas necessidades 
mínimas e muito menos ouvidas, o que dizer das gerações que se quer estão 
fisicamente presentes para fazer qualquer solicitação? Pensar nas gerações 
futuras, mantendo as condições das presentes não é, contraditoriamente 
negar a possibilidade de desenvolvimento ilimitado, negar a crença na 
tecnologia como uma forma de resolver os problemas presentes e futuros?   

 

 Dessa forma, o turismo tende a representar tanto uma maneira adicional de 

enriquecimento da sociedade como também de decadência da mesma, dependendo da forma 

como ele se constituí enquanto fenômeno social, construído historicamente. Por isso deve ser 

exaustivamente estudado antes de ser aplicado em qualquer localidade.  
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
Tendo como grande desafio estudar e compreender a evolução histórica de São 

Francisco Xavier e suas conseqüências na atualidade tendo por base sua relação com a 

produção social do espaço levou a busca de um conhecimento que corria o risco de ficar 

perdido no tempo. Percebeu-se que o atual planejamento urbano, como uma das esferas da 

vida moderna, reflete complexas mudanças da vida sócio-cultural e econômica. Assim, 

intenções administrativas e intervenções urbanas correspondem a múltiplas e dinâmicas 

determinações, expressando racionalizações do espaço e da vida social motivadas por uma 

multiplicidade de interesses, igualmente complexos.  

O estudo do processo histórico de São Francisco Xavier permitiu constatar que a atual 

situação sócio-espacial do Distrito são histórico-estruturais uma vez que, já na década de 

1940, havia mudanças em seu território causadas por falta de ações públicas e principalmente 

pela precariedade de suas vias de comunicação. É interessante notar que a mesma dificuldade 

de acesso que o Distrito teve durante seu desenvolvimento histórico, o auxiliou em seu 

surgimento no final do século XIX como fuga dos “pedágios” dos tropeiros que viam 

naquelas paragens um bom local para passar e escoar seus produtos. Encontra-se, entretanto, 

na história de São Francisco Xavier influenciada pela história de São José dos Campos, no 

qual pela distância e por outros interesses fez com que o Distrito tivesse uma falta de 

desenvolvimento tão significativa na segunda metade do século XX, fazendo com que a 

segregação espacial não fosse evitada.  

A suposta vocação turística do local foi o vetor para diversas leis que tangenciaram o 

uso e a ocupação do solo do Distrito, principalmente com a criação da APA em 2002, mas 

que, no entanto, traziam deliberações na ocupação do solo em relação ao espaço, servindo 

como instrumento para viabilizar a produção e reprodução do capital, assim como também da 

formação de novas organizações de trabalho distanciados daquelas relacionas a agropecuária. 

O que se observa em vários centros com tendência ao turismo é a incorporação de um 

conjunto de racionalidades na relação entre planejamento urbano e produção de imagens 

urbanas, ao privilegiarem a dimensão cultural. Como potencialidade para desenvolvimento e 

ampliação do setor. Isso favorece fortes desencontros entre representações sociais legítimas 

do espaço da cidade e práticas “culturais” voltados aos interesses de políticas estratégicas. As 

imagens urbanas são fruto de uma complexa interação social e cultural do homem com o 

ambiente, indo além da simples produção estratégica de imagens criadas, que podem conduzir 



 135 

a um sério afastamento entre habitante e habitat, sendo assim produzidas novas exclusões 

sociais. 

Os documentos levantados permitiram a constatação de que a organização sócio-

espacial de São Francisco Xavier seguiu e segue a lógica do capitalismo e dos interesses de 

São José dos Campos, apoiada em políticas que reforçaram e reforçam os interesses e valores 

que visam manter o modo de aquisição de riqueza por meio da valorização da terra. A terra 

com valor de uso é sobreposta pelo espaço abstrato com valor de troca, exteriorizado por 

intermédio das práticas econômicas e políticas, além de ultrapassar a esfera sentimental onde 

a terra era vista como local dos ancestrais e dos descendentes.  

Com essas mudanças no uso da terra, verificaram-se também as várias transformações 

ocorridas no campo do trabalho e na cultura fazendo com que houvesse uma transposição de 

modos de pensar, já que grupos com interesses e visões diferenciadas ainda convivem entre si. 

Percebeu-se que essa mudança na valorização da terra fez outros se apropriassem do território 

levando consigo novas formas culturais.  

Segundo Galero (2001), a crença de que tudo é cultura e, portando, legitimável para o 

desenvolvimento de novas oportunidades econômicas envolve o fato de que, na verdade, não 

foi a cultura enquanto possibilidade de enriquecimento da experiência rural que foi ampliada, 

mas sim as formas abertas para a sua capitalização, nos diferentes ângulos e circuitos do 

turismo cultural. O turismo cultural se expandiu, não por causa de algum aumento real de 

oportunidades e/ou de estímulo à diversidade cultural, mas sim em função de uma expansão e 

de uma diversificação das formas pelas quais a capitalização da cultura e sua 

espetacularização se racionalizou por estratégias modernizadoras do espaço. 

A verdadeira paisagem da cidade, no entanto, não se deixa apreender por estratégias 

modernizadoras ou por racionalizações da cultura. Ela é própria, imediata, calcada no dia-a-

dia e, ainda, expressiva da vida social. É nesta paisagem que podem existir possibilidades e 

oportunidades para todos, fundadas na vivência coletiva de múltiplas e dinâmicas escolhas.  

Foi observado ao longo deste trabalho, a grande importância dada a história para a 

compreensão dos dias de hoje, no qual se explica São Francisco Xavier hoje. Destas 

constatações verificaram-se os seguintes dados: 

 

a) A partir do início da década de 1990 São Francisco Xavier começa a refletir a 

influência de uma elite externa que não reside no Distrito, mas que nele investe com fins 

lucrativos dentro de empreendimentos turísticos, ocorrendo no mesmo momento em que 
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a produção leiteira entrava em queda, fazendo com que a terra passasse a ter novas 

valorizações e significados; 

 

b) os últimos 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 grande maioria da população local aprova o desenvolvimento do turismo no 

Distrito, referindo-se sempre a precariedade com que viviam tempos atrás, quando 

necessitariam sair da região para conseguir condições melhores de sobrevivência;  

 

d) Com a influencia cada vez maior da cidade no meio rural, a mistura dos costumes e 

tradições passam por dois lados: de um lado pela perda de parte da população dos 

hábitos e tradições que por sua vez aderem a cultura do urbano; e por lado, o 

fortalecimento por parte de outros grupos sociais, em tentar manter viva as tradições, 

como é o caso do grupo de tropeiros e violeiros criado em 2001, com fins de preservar a 

cultura e tradições do Distrito;   

 

e) São Francisco Xavier encontra-se ainda na etapa de consolidação em seu ciclo de vida 

enquanto destino turístico, tentando se inserir numa localidade, e influenciado pela 

região serrana da Mantiqueira, sem haver baixa temporada, ou seja, com atividades 

durante todo o ano. Entretanto, é nessa etapa que o Distrito deve repensar seu turismo e 

planejar seus produtos e serviços para não entrar em colapso com seu próprio meio.  

 

Esse estudo sobre o turismo e a produção social do espaço de São Franc isco Xavier 

demonstra que o Distrito é representativo para a região da Mantiqueira, tanto na questão do 

turismo como da produção social de uma região, cujo modelo econômico capitalista regula 

mercados em torno de certa convocação ao setor turístico, auxiliado por planejamentos 

estratégicos de São José dos Campos.  

O grande risco pode ser a distribuição de renda desigual por intermédio de interresses 

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 do local. 

Não obstante tais questões, conforme houver nos destinos turísticos o início de um processo 

de preceitos do turismo sustentável apoiado no planejamento turístico e na responsabilidade 
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social, os impactos negativos que podem ocorrer na atividade turística poderão ser 

amenizados enquanto que os positivos poderão ser utilizados em beneficio do futuro do 

Distrito. 
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ANEXOS 
 

Anexo A – Correio Joseense 28/03/1920: 
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Anexo B – Correio Joseense 30/04/1920: 
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Anexo C – Correio Joseense 20/04/1936: 
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Anexo D – Correio Joseense 20/06/1936: 
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Anexo E – Correio Joseense 26/08/1936 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 149 

Anexo F – Correio Joseense 18/05/1920 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 150 

Anexo G – Correio Joseense 15/04/1948 
 

 
 
 

 
 




