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RESUMO 

 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP): DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E 

SEGREGAÇÃO ESPACIAL 

 

Lidiane Andrade da Silva 

 

Orientador: Profº. Dr. Leandro Dias de Oliveira 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar o desenvolvimento industrial no 

Município de São José dos Campos e os impactos socioespaciais decorrentes deste 

processo. Localizada no interior do Estado de São Paulo e compondo a recente Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, a cidade vivenciou um repentino 

crescimento urbano / industrial a partir da década de 1950, época em que o Centro 

Técnico Aeroespacial (CTA) e o Instituto Tecnológico Aeroespacial (ITA) se instalaram 

na cidade, caracterizando-a como um polo tecnológico de excelência no setor 

aeroespacial.  

No entanto, o desenvolvimento industrial e tecnológico não vieram 

acompanhados de um desenvolvimento espacial igualitário, desta forma, estudando 

casos de comunidades que foram removidas, como o Pinheirinho, "Morro do Regaço" 

ou que atualmente se encontram neste processo, como é o caso da Comunidade Nova 

Esperança (Banhado), veremos como a segregação urbana e social está presente na 

cidade, mesmo sendo, por vezes, ocultada por toda essa atmosfera de desenvolvimento. 

 

 

 

Palavras-chave: São José dos Campos; Segregação socioespacial; Desenvolvimento 

Industrial. 
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Introdução 

 

Este estudo – que trata da industrialização de São José dos Campos e sua 

estruturação urbana – surgiu do interesse de conhecer e entender melhor o cenário atual 

em que a cidade se encontra, pois, apesar de ser classificada como uma cidade de classe 

média e de elevada qualidade de vida, as desigualdades sociais podem ser percebidas 

mesmo com o grande esforço político de tentarem escondê-las. Assim, o objetivo deste 

trabalho é analisar a relação entre o desenvolvimento da indústria aeroespacial em São 

José dos Campos e a ascensão da cidade na economia do país e, em contraponto, a 

segregação urbana e social por vezes ocultada por esta atmosfera de desenvolvimento. 

 Este objetivo central – pensar esta dualidade entre uma cidade de profundo 

desenvolvimento econômico-urbano-industrial e a emersão de áreas de pobreza urbana 

consolidadas – se desdobra em objetivos específicos: perfazer o histórico da construção 

deste polo aeroespacial, pensar as interrelações entre indústria e urbano e, por fim, 

avaliar a condição urbana joseense no que se refere à diferença sócio-espacial. 

 A cidade de São José dos Campos está localizada no Médio Vale do Paraíba do 

Estado de São Paulo e possui 1.099,6 Km²; deste total 52, 36% compõem a área de 

preservação ambiental, sendo assim apenas 353,9 Km² são destinados à área urbana. É 

atualmente "capital" da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (criada 

em janeiro de 2012), e principal cidade de sua sub-região1. Dados do censo 2010 

mostram que a cidade possui 629.921 habitantes, sendo que do total 97,97% 

representam a área urbana. 

 A industrialização da cidade começou na década de 1920 com a indústria têxtil; 

porém, foi na década de 1950 que esse processo pode se consolidar, pois foi garantida 

ao município maior acessibilidade através da inserção da Rodovia Federal Presidente 

Dutra, que liga o Estado do Rio de Janeiro ao Estado de São Paulo. 

 Na década de 1960, houve uma expansão da área urbana em virtude do 

crescimento populacional ocasionado pela alta demanda de empregos oferecidos nas 

indústrias locais, que atraiu diversos trabalhadores de outros municípios do Estado de 

São Paulo e do restante do país. 

 O setor aeroespacial foi fundamental para o desenvolvimento industrial da 

cidade, iniciando-se em 1950 com o advento do ITA e do CTA e posteriormente com a 

                                                 
1 A sub-região 1 da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte é composta por 8 cidades: 

Caçapava, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Monteiro Lobato, Paraibuna, Santa Branca e São José dos Campos. 
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inclusão da Embraer em 1969, consolidando São José dos Campos como polo de 

tecnologia aeroespacial na década de 1990. Desde então, a cidade se afirma em âmbito 

nacional como um polo científico e tecnológico, sendo marcada por um intenso 

processo de industrialização e também por inúmeros incentivos realizados pelo Governo 

Federal, visto que se tratava da implementação de setores estratégicos para o 

desenvolvimento nacional. 

 Para que se possa compreender melhor a formação desse tecnopolo, é necessário 

entender como se iniciou o processo de industrialização na cidade de São José dos 

Campos, passando então de seu perfil “sanatorial” – a cidade era um centro de 

referência para o tratamento de doenças respiratórias, particularmente a tuberculose – 

até os dias atuais em que se constitui como um verdadeiro complexo tecnológico-

industrial-aeroespacial, partindo de uma construção histórica da cidade, analisando a 

criação e consolidação da Embraer (uma das principais empresas do município), a 

estruturação urbana da cidade, e por fim sua segregação socioespacial. 

 Utilizando autores como David Harvey (1996 [1989]), Milton Santos (2004 

[1996]) e Rosélia Piquet (2007), nossos esforços se concentrarão em avaliar esta relação 

indústria e espaço, sendo este último entendido como lugar da diferença de classe. Neste 

sentido, esta monografia se divide em dois capítulos.  

No primeiro capítulo, foi estudada a industrialização de São José dos Campos, 

discutindo-se conceitos como indústria e espaço, e passando pela formação do cluster 

aeroespacial – destacando-se aí a chegada do CTA, ITA e da EMBRAER – dando 

ênfase para o processo histórico da Embraer, uma das empresas de maior relevância 

para a economia da cidade, e atentando para a construção de um novo parque 

tecnológico na cidade.   

No segundo capítulo, é analisada a ascensão de São José dos Campos como um 

pólo tecnológico, para isso é investigado o histórico da cidade, seu processo de 

urbanização e reestruturação urbana, e por fim, a segregação socioespacial como fruto 

de um desenvolvimento urbano/industrial desigual. 
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Capítulo 1: A Embraer e a formação de um Complexo Tecnológico-Industrial-

Aeroespacial em São José dos Campos - SP 

 

O objetivo deste capítulo é realizar uma análise do processo de formação do 

complexo Tecnológico-Industrial-Aeroespacial na cidade de São José dos Campos - SP, 

onde será resgatado o histórico do desenvolvimento industrial de São José dos Campos. 

Para isso foi necessário fazer um breve histórico da criação de uma das maiores 

empresas responsáveis pela consolidação desse quadro: a Embraer (Empresa Brasileira 

de Aeronáutica), importante não somente no cenário nacional, mas também 

internacional, onde ocupa a terceira posição entre as maiores fabricantes de aviões do 

mundo, estando atrás apenas de empresas como a Boeing e a Airbus.2 

 

Figura 1: Localização de São José dos Campos (SP) 

 

 

Fonte: IGC - Instituto Geográfico e Cartográfico 

                                                 
2 Como veremos no decorrer do trabalho, a Embraer é uma gigante no setor aeroespacial, ocupando, por 

exemplo,  primeiro lugar mundial na produção de aviões comerciais para 30-120 assentos. 
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Em meados dos séculos XIX e XX, São José dos Campos não apresentava 

grande importância para a economia do Vale do Paraíba, visto que não estava inserida 

na produção de café, bastante expressiva em grande parte do Estado de São Paulo na 

época. Esse fator é importante porque a sua desvinculação com o sistema agrícola do 

restante da região incentivou a indústria a se desenvolver mais rapidamente do que as 

outras cidades do Vale do Paraíba.  

Assim, seu desenvolvimento industrial iniciou-se em meados de 1920, com a 

instalação da indústria têxtil, contudo foi por volta dos anos 1950 que viveu seu "boom" 

industrial, com a chegada de diversas empresas na cidade, em especial as voltadas ao 

setor aeroespacial.  

Em 1969 é instalada a Embraer na cidade, que com o passar dos anos tornou-se 

uma das maiores empresas exportadoras do Brasil, contribuindo significativamente para 

a elevação de São José dos Campos à 21º posição no ranking das cidades com o maior 

PIB do país, e o 8º maior do estado de São Paulo, respondendo por 0,6% do PIB 

nacional, já no setor industrial a cidade ocupa o 7º lugar da classificação nacional, com 

um valor adicionado bruto de R$11,103 bilhões, segundo o IBGE3. 

 

Tabela 1: Produto Interno Bruto - São José dos Campos (SP) 

 

 São José dos 

Campos 

São Paulo Brasil 

Agropecuária 25.688 11.265.005 105.163.000 

Indústria 11.103.077 193.980.716 197.744.001 

Serviços 12.740.856 406.723.721 539.315.998 

Fonte: IBGE - Cidades, 2010 

 

Vale ressaltar que a Embraer não é a única responsável pelo crescimento 

econômico da cidade, uma vez que a importância de todas as empresas e instituições 

que compõem o cluster aeroespacial, e, a grande quantidade de empresas instaladas no 

município ao decorrer das décadas influenciou diretamente na distribuição espacial da 

população joseense e na economia da cidade, como veremos a seguir. 

                                                 
3 Dados obtidos através do site da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, disponível em: 

http://www.sjc.sp.gov.br/secretarias/desenvolvimento_economico/noticia.aspx?noticia_id=19243, acesso 

em 09/04/2015 

http://www.sjc.sp.gov.br/secretarias/desenvolvimento_economico/noticia.aspx?noticia_id=19243
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Tabela 2: Número de indústrias Instaladas em S. J. Campos (1940 - 2003) 

 

 

 

Fonte: Supervisão de documentação e disseminação de informações (SDDI) / IBGE. 

Censo Industrial - 1940-1985 / Cadastro Central de Empresas - 1985-2003. Elaboração: 

Adriane A. M. de Souza. (LIMA, Charles de., p.29, 2011) 

 

Até o ano de 2003, cerca de 1.171 indústrias instalaram-se na cidade. Em 2012, 

existiam aproximadamente 22.523 unidades de empresas de grande, pequeno e médio 

porte - dos mais diversos ramos - atuantes na cidade. A chegada de grandes indústrias e 

empresas consagrou São José dos Campos como a principal economia do Vale do 

Paraíba, e uma das maiores do estado de São Paulo.  

Deve se levar em consideração, no entanto, as empresas que tiveram maior 

expressividade para a cidade ao longo dos anos, tanto no que diz respeito à economia, 

quanto no que tange a oferta de empregos para a população. Assim, é possível 

dividirmos em três períodos a chegada das principais indústrias à cidade. 

 

Ano Nº de Indústrias 

1940 45 

1950 65 

1960 72 

1970 284 

1980 351 

1996 865 

2000 988 

2003 1.171 
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Tabela 3: Principais Indústrias em S. J. Campos (1925 - 1964) 

 
 

Fonte: ReFAE – Revista da Faculdade de Administração e Economia, v. 5, n. 2, 2014 

 

 

Tabela 4: Principais Indpústrias em S. J. Campos (1969 - 1979) 

 

 
 

Fonte: ReFAE – Revista da Faculdade de Administração e Economia, v. 5, n. 2, 2014 
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Tabela 5: Principais Indústrias em S. J. Campos (1980 - 1990) 

 

 
 

Fonte: ReFAE – Revista da Faculdade de Administração e Economia, v. 5, n. 2, 2014 

 

 

O primeiro período (1925 – 1964) marca a chegada de indústrias de grande porte 

na cidade, tais como a Johnson & Johnson e a General Motors do Brasil, que até os dias 

de hoje são de extrema importância para a economia e desenvolvimento de São José dos 

Campos e responsáveis por gerar uma quantidade significativa de empregos para a 

região. A indústria Tecelagem Parayba, foi a primeira grande indústria a se instalar na 

cidade, e possui um papel muito importante na expansão e no desenvolvimento da área 

urbana, assim como a Indústria Rhodia, ambas instaladas na região norte da cidade. 

Houve um significativo aumento no número de indústrias instaladas na cidade 

entre as décadas de 1960 e 1970, sendo que o período entre os anos 1969 a 1975 

correspondem à consolidação do parque industrial e a formação do cluster aeroespacial 

e bélico na cidade, com a chegada da Embraer em 1969, da Engesa em 1970 e da 

Avibrás em 1971. Abrigando um setor estratégico do país, a cidade passou a receber 

muitas outras empresas de alta tecnologia, que prestam serviço às indústrias locais, 

fortalecendo seu perfil de "pólo tecnológico".  

A partir da década de 1980, pode-se destacar a instalação da REVAP – Refinaria 

Henrique Laje –, situada na região leste da cidade, é a terceira maior refinaria do país, 

responsável por 14% da produção nacional de derivados de petróleo, e por um 

expressivo quadro de funcionários. 
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Essas grandes indústrias e empresas possuem um enorme quadro de 

funcionários, com um total de aproximadamente 241.000 trabalhadores, conforme 

apresenta o IBGE (2012), alguns deles já residiam na cidade, outros se deslocam todos 

os dias de outras cidades para o trabalho, e há aqueles que preferiram se estabelecer na 

cidade para ficarem mais próximos do trabalho, acarretando na necessidade de expansão 

da área urbana para suprir a demanda desses novos moradores.    

 

1.1 Indústria e Espaço 

 

 

A indústria é uma atividade econômica que visa transformar matéria-prima em 

bens de consumo e de produção através do trabalho, dotando-as de valor para que, 

posteriormente, possam ser comercializadas como mercadorias. O processo de 

industrialização tem a indústria como o setor mais dinâmico da economia, criando mais 

empregos e agregando mais valor aos produtos, assim, o processo de industrialização 

"determina a dinâmica de acumulação, a reestruturação territorial da produção, e 

condiciona o investimento público" (PIQUET, 2007, p. 29). 

Esse processo pode ocorrer de três maneiras: a clássica, que surgiu na Inglaterra 

no século XVIII, e na Europa, Estados Unidos e Japão no século XIX; a planificada, 

que surgiu nos países socialistas no século XX; e por fim, a tardia, que surgiu após a 

Segunda Guerra Mundial nos países "subdesenvolvidos". 

Desta forma, o Brasil apresenta uma industrialização tardia, isso quer dizer que 

seu processo se deu através de grandes empréstimos estrangeiros, de uma alta 

dependência externa de tecnologias, e desenvolvendo principalmente as indústrias de 

bens de consumo. Além disso,  

 

o atraso que os países subdesenvolvidos experimentaram em matéria 

de industrialização faz com que essa seja, antes de tudo, uma 

industrialização substitutiva, cujas oportunidades estão ligadas tanto à 

capacidade de importação do país como ao volume de sua população. 

(SANTOS, 2010 [1980], p.106) 
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Assim, a partir de 1930 no governo de Getúlio Vargas, o Brasil passa pelo 

processo de industrialização por substituição de importações4, em que o Estado se 

responsabiliza pelo crescimento da indústria no país, criando indústrias de base como a 

Companhia Siderúrgica Nacional (1940) e a Companhia Vale do Rio Doce (1942), para 

fornecer matérias-primas e auxiliar o desenvolvimento de outros setores industriais, o 

que, segundo Piquet (2007, p.21), levou à "rápida ascensão da indústria, que passa a 

ser o principal fator dinâmico da economia brasileira". Outra característica desse 

período é a concentração industrial que ocorreu na região sudeste, na qual podemos 

destacar o Estado de São Paulo, causando enorme diferenciação econômica entre as 

regiões brasileiras. 

Posteriormente, em 1955, através do Plano de Metas ("50 anos em 5"), Juscelino 

Kubitschek intensifica o processo de industrialização e urbanização no país com o 

intuito de fortalecer a economia. Entre as principais metas pode-se destacar: 

 
- salto na capacidade produtiva existente, com a implantação dos 

novos setores industriais produtores de bens de consumo; 

- mudanças tecnológicas nos setores  produtores  de bens de consumo 

não-duráveis, com a entrada de firmas estrangeiras no setor; 

- divisão da produção entre os capitais privados - nacional e 

estrangeiro - e o capital estatal na produção de insumos básicos e 

equipamentos. (PIQUET, 2007, p. 34) 

 

Assim, os principais investimentos feitos pelo governo nessa época foram 

destinados para as áreas de energia e transporte. Houve também uma forte participação 

de capital estrangeiro com a chegada das multinacionais.  

Os investimentos feitos a partir do Plano de Metas apresentavam um caráter 

concentrado não só no tempo, como também no espaço, isso porque, "não havia um 

potencial interno de acumulação em escala nacional, mas apenas um precário esquema 

baseado no eixo Rio - São Paulo, o Estado, ao procurar viabilizar a industrialização 

pesada, concentra seus investimentos nesse pólo"(PIQUET, Rosélia, 2007, p.38). 

 Desta maneira as novas empresas que chegavam ao Brasil estabeleciam-se 

majoritariamente nesses dois estados, que consequentemente passaram a atrair uma 

grande quantidade de migrantes - principalmente do nordeste do país - em busca de 

trabalho nessas novas empresas. Esse intenso crescimento da população, em São Paulo 

                                                 
4 "Entende-se por substituição de importações o início da produção no país de um produto antes 

importado [...] A industrialização por substituição de importações tem como objetivo atender ao mercado 

interno." [SIC] (PIQUET, Rosélia, 2007, p.20) 
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e no Rio de Janeiro, não aconteceu em conjunto com investimentos voltados para 

infraestrutura urbana de consumo coletivo - tais como habitação, abastecimento de 

água, de esgoto e também de transporte - acarretando em diversos problemas urbanos 

que se estendem até os dias de hoje. 

Com o início do regime militar em 1964, o Estado passou a controlar a 

industrialização, investindo na modernização do país a fim de retomar o crescimento 

econômico, uma das medidas tomadas foi a descentralização industrial, investindo em 

regiões que por muito tempo ficaram à margem do "progresso", através dos Planos 

Nacionais de Desenvolvimento.  

Ainda nessa época, os problemas urbanos tornaram-se cada vez mais visíveis, 

isso porque os investimentos eram realizados priorizando as empresas e o crescimento 

econômico e, deixando de lado os desdobramentos da inserção dessas empresas na 

cidade, principalmente no que diz respeito ao crescimento da população estimulado pela 

grande oferta de emprego nessas cidades. Assim, "a ocupação do território, o sistema 

urbano e a própria cidade são antes um 'subproduto' do avanço industrial e das 

articulações dos interesses hegemônicos" (PIQUET, 2007, p.51), ou seja, os interesses 

econômicos sobressaem-se a quaisquer outros interesses. 

A partir dos anos 1970 houve um rearranjo no sistema produtivo mundial que 

Harvey (1996[1989]) chamou de “acumulação flexível do capital”, ocasionado, em 

parte, pelas subsequentes crises do petróleo, que acarretaram em um choque na 

produção de energia, levando as principais economias mundiais a um processo 

inflacionário, estagnando a economia.  

O regime de acumulação fordista5, até então vigente, e a política econômica  

keynesiana6, não eram mais capazes de conter as contradições existentes no capitalismo, 

sendo necessário um modelo muito mais flexível para atender a essa nova configuração 

econômica, também conhecido como toyotista, que utiliza a produção just-in-time7, 

dessa forma as indústrias puderam economizar dinheiro e espaço na estocagem de 

mercadorias, além de agilizar a produção, porém, nesse modelo o processo de trabalho 

                                                 
5 O fordismo surgiu nos EUA, criado em 1914 pelo empresário Henry Ford, sua característica principal é 

a produção em massa, inicialmente voltada para a indústria de automóveis. 
6 O keynesianismo é uma teoria econômica, criada pelo inglês John Maynard Keynes no começo do 

século XX, que tem como principal característica a intervenção estatal na economia objetivando o pleno 

emprego. 
7 A produção just-in-time , que traduzida livremente significa, "em cima da hora", consiste na utilização 

apenas da matéria-prima necessária para produzir uma determinada quantidade de mercadoria, 

normalmente em curto prazo. 
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também é flexibilizado, diminuindo a oferta de empregos nas indústrias. Assim, a 

acumulação flexível 

 

"se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de 

trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo 

surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas 

maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, 

sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, 

tecnológica e organizacional" (HARVEY, David, 1996[1989], p.140). 

 

Com o avanço da tecnologia nesse período, houve uma desconcentração dos 

poderes corporativos, através da dispersão geográfica das indústrias para os países 

subdesenvolvidos – onde os custos são menores –, e da desindustrialização nos países 

centrais, voltando seus interesses para o acesso à informação e especialização dos 

serviços. A informação (os conhecimentos científicos e técnicos, políticos, etc.) tornou-

se uma mercadoria muito valiosa, visto que, 

 

"O acesso ao conhecimento científico e técnico sempre teve 

importância na luta competitiva, mas, também aqui, podemos ver uma 

renovação de interesses e de ênfase, já que, num mundo de rápidas 

mudanças de gostos e necessidades e de sistemas de produção 

flexíveis (em oposição ao mundo relativamente estável do fordismo 

padronizado), o conhecimento da última técnica, do mais novo 

produto, da mais recente descoberta científica, implica a possibilidade 

de alcançar uma importante vantagem competitiva" (HARVEY, 

David, 1996[1989], p.151). 

 

Essas mudanças nos processos de produção e trabalho ocorreram no mundo 

todo; no Brasil não foi diferente, sendo impulsionado pela onda de industrialização nos 

países de terceiro mundo. Em São José dos Campos, é formado um cluster aeroespacial, 

com o CTA, o ITA o INPE e por fim a Embraer, indicando o investimento – a princípio 

do governo federal e posteriormente da iniciativa privada - no desenvolvimento de 

conhecimentos científicos e técnicos nesse setor.  

O desenvolvimento da alta tecnologia é fundamental na indústria aeronáutica, 

pois, além de atribuir mais rapidez ao processo produtivo, é necessário que haja uma 

antecipação das tendências do mercado pelo menos para os próximos 20 anos, uma vez 

que a duração média de um jato varia entre 20 e 30 anos (MARTINEZ, 2007), 

consolidando São José dos Campos como uma espécie de Vale do Silício brasileiro – 
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bem como se aponta Campinas ou São Carlos, entre outras cidades, para ficarmos 

somente no estado de São Paulo. 

 

1.2 Embraer: Gênese e Consolidação 

 

A Embraer foi fundada em 1969, durante o Regime Militar, ligada a um projeto 

das Forças Armadas e à iniciativa privada para consolidação de uma indústria 

Aeronáutica no país.  

 

Figura 2: Embraer 

 

 

Fonte: Lidiane Andrade, 2014. 

 

Nesse período os militares estavam engajados na política e no processo da 

política nacional, sendo que um dos projetos político-militar da Força Aérea Brasileira 

na época era o fortalecimento da Segurança Nacional, que entre outros planos almejava 

a autonomia do Brasil no setor aeronáutico.  

Contudo, sua gênese é ainda mais remota, datando-se das décadas de 1940 e 

1950, com a criação do Ministério da Aeronáutica e da Força Aérea Brasileira (FAB), e 

com a chegada do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) e do Centro Técnico da 

Aeronáutica (CTA).  

Atualmente "a empresa possui um parque industrial de 1,5 milhões de metros 

quadrados, com 263 mil e 500 m² de área construída em São José dos Campos, estado 

de São Paulo, com instalações e equipamentos modernos" (MARTINEZ, 2007, p.220). 
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1.2.1 - As Origens da Embraer 

 

 A aviação foi introduzida no Brasil a partir da década de 1920, ainda subdividida 

entre a Marinha e o Exército, sem nenhuma autonomia de gestão. Para que essa 

autonomia fosse alcançada e também para unir as aviações existentes (Marinha, 

Exército e aviação comercial), foram criados em 1940 o Ministério da Aeronáutica e a 

FAB.  

 Durante a Segunda Guerra Mundial, no governo de Getúlio Vargas – do Estado 

Novo, já vinculado às Forças Armadas que desempenhava um papel fundamental no 

regime Vargas – foi firmado um acordo com os Estados Unidos onde se financiaria o 

desenvolvimento industrial no Brasil, em troca do apoio brasileiro na guerra. A 

necessidade de uma autonomia nesse setor remonta a essa época, onde o governo 

percebeu a grande dimensão territorial do Brasil e a fragilidade das forças armadas 

brasileira, tendo em vista a falta de equipamentos militares e a falta de infraestrutura nos 

transportes, comunicações e energia, fundamentais para o desenvolvimento industrial. 

 Esse novo ministério surgiria então para, entre outras coisas, lançar bases para a 

implementação definitiva da indústria aeronáutica brasileira, e também para 

institucionalizar a pesquisa, visando o desenvolvimento tecnológico. Para criar as 

condições necessárias para impulsionar o crescimento industrial aeronáutico no futuro, 

foi criado o ITA e posteriormente ao seu redor, o CTA, com a intenção de diminuir a 

dependência do Brasil - ainda com uma economia expressivamente agrária - por 

produtos industrializados vindos do exterior. 

  A escola de engenharia aeronáutica, o ITA, composta majoritariamente por 

professores estrangeiros, foi instituída em 1950, e começaria a funcionar no Rio de 

Janeiro até que seu campus em São José dos Campos ficasse pronto. Sua criação se deu 

a partir da necessidade de formar engenheiros aeronáuticos brasileiros, que pudessem 

posteriormente desenvolver a indústria desse setor no país. 

 O plano para o desenvolvimento da indústria aeronáutica brasileira foi elaborado 

em conjunto com um professor do MIT, Richard Herbert Smith, tendo como principal 

objetivo a busca pelo lucro econômico, sem que houvesse competição direta com 

potências como os EUA e Inglaterra, mas sim que o mercado criado pudesse ser 

complementar e lucrativo (FORJAZ, 2003, p.16). 
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 Para isso, esses pesquisadores julgavam necessário para o desenvolvimento 

industrial da aviação, a integração entre as organizações de "ensino, pesquisa 

tecnológica e da indústria", priorizando o ensino para a formação de engenheiros 

especializados nessa área, para assim garantir a constituição de uma indústria da 

aviação.  

 Com a consolidação dessas instituições, foi possível o desenvolvimento de novas 

tecnologias no setor aeronáutico produzidas no Brasil, estimulando o surgimento de 

pequenas indústrias ao seu redor, que dependiam diretamente desse núcleo formado 

pelo CTA para dar suporte laboratorial aos novos empreendedores, que eram geralmente 

compostos por engenheiros formados pelo ITA. 

 A formação desse ambiente de excelência em São José dos Campos transformou 

a cidade em um pólo tecnológico de ponta, passando a sediar universidades públicas e 

privadas, escolas técnicas e de engenharia e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE), do Ministério da Ciência e Tecnologia. 

 Porém, muitas das experiências anteriores à criação da Embraer para a 

consolidação de uma indústria da aviação fracassaram, por diversos motivos segundo 

Forjaz (2013, p. 25), dentre os quais podemos destacar: [1] “a dependência exclusiva da 

demanda governamental”, visto que o mercado interno não era protegido contra a 

concorrência internacional; [2] “o limitado desenvolvimento científico/tecnológico 

antes da década de 50”; [3] “a competição com a indústria aeronáutica dos países 

desenvolvidos”; e [4] “a falta de infraestrutura aeroportuária adequada no país”. 

 A EMBRAER surgiu então no fim dos anos 60, após o amadurecimento do 

parque industrial brasileiro, e do estratégico investimento feito pelo regime militar para 

o fortalecimento da indústria aeronáutica no país. 

 Em agosto de 1969 foi aprovado o "esquema de capitalização da empresa 

utilizando a sistemática de um incentivo fiscal atrelado ao imposto sobre a renda". 

Assim, “as empresas podiam deduzir 1% do imposto devido em cada exercício fiscal  se 

investissem igual quantia comprando ações da empresa a ser criada, a EMBRAER” 

(FORJAZ, 2004, p.18). 

 Assim, a Embraer foi criada em 19 de agosto de 1969, sendo uma empresa de 

economia mista, entre a União – que detinha 51% do capital votante, investimento 

advindo do Ministério de Ciência e Tecnologia – e a iniciativa privada, que 

complementou o capital utilizando o incentivo fiscal mencionado acima. Seus primeiros 
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diretores executivos e engenheiros foram, em sua grande parte, compostas por 

integrantes do CTA e do ITA8. 

 Após sua criação a Embraer continuou recebendo incentivo do governo para o 

seu desenvolvimento. Isso aconteceu porque durante o regime militar, apesar das 

mudanças de líderes, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, que pudessem 

fazer o Brasil "crescer", foram incentivados. Nesse contexto, a intervenção do Estado 

era extremamente valorizada, principalmente nas áreas de alta tecnologia, como é o caso 

da indústria aeronáutica e, portanto, da Embraer. 

 Com sua consolidação garantida pelo governo, através de incentivos fiscais e 

também por ter garantido o abastecimento da demanda da FAB, a empresa pode se 

fortalecer e logo passou a vender seus aviões para o exterior, primeiramente no Uruguai 

e no Chile, consagrando suas vendas nos Estados Unidos e em seguida em países como 

a França e a Inglaterra. A consolidação também foi propiciada devido ao primeiro 

"choque do petróleo", em 1973 que aumentou a procura por aviões mais econômicos, 

como o "Bandeirante", no mundo todo.  

O primeiro grande projeto idealizado pelos fundadores da Embraer foi o avião 

de pequeno porte "Bandeirante", desenvolvido através da parceria entre 

CTA/ITA/Embraer, criado para satisfazer a demanda do mercado regional que não 

estava mais sendo atendida por empresas estrangeiras, isso porque o custo de 

manutenção para aviões pequenos eram maiores do que dos aviões de grande porte – 

que passaram a ser muito mais produzidos, inviabilizando o atendimento às cidades 

pequenas, visto que esses aviões maiores precisavam de uma pista de pouso mais 

estruturada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 A composição da primeira diretoria executiva da empresa: Diretor Superintendente - Ozires Silva; 

Diretor de Relações Industriais - Antonio Garcia da Silveira; Diretor de Produção -  Ozílio Carlos da 

Silva; Diretor Técnico - Guido Pessoti; Diretor Financeiro - Albero Franco Faria Marcondes; Diretor 

Comercial - José da Silva. (FORJAZ, M.C.S, 2004, p.19) 



16 

 

 

Figura 3: O Bandeirante 

 

 

Fonte: O Vôo da Fênix - ESPM, 2008, p.06. 

 

   

Dessa necessidade de suprir o mercado regional interno, surge a ideia de 

produzir um avião capaz de atender à demanda dessas cidades menores do que as 

grandes capitais do Brasil e, posteriormente, dar conta da demanda norte-americana 

para aviões desse porte. O Bandeirante se tornou uma das aeronaves mais vendidas no 

mundo, colocando a Embraer como uma empresa de renome no cenário mundial de 

aviação. 

 

1.2.2 - Da crise à privatização 

 

 Na década de 1980, chamada também de "a década perdida", a Embraer entrou 

em uma crise que desencadeou o seu processo de privatização. A mudança do regime 

militar para um governo civil criou desafios que propiciaram crises nas esferas política e 

econômica nas décadas seguintes. Os investimentos públicos que eram destinados quase 

que completamente à pesquisa e desenvolvimento pelos militares - lembremos a 

importância estratégica e geopolítica da empresa citada para a ideologia governamental 

– foram cortados com essa mudança, já que os novos governantes defendiam o livre 
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comércio e a redução do papel do Estado na economia, praticamente cancelando o 

investimento do governo nas estatais. 

 Isso aconteceu justamente quando a empresa passava por dois sucessivos 

fracassos na linha de produção, com projetos custosos, o AMX e o Vector – criado em 

parceria com a Argentina, no governo Sarney, como uma bandeira para o MERCOSUL 

– que não tiveram êxito e trouxeram um enorme prejuízo para a empresa que já não 

dispunha de capital suficiente para se estabilizar.  

 A concorrência internacional estava em crescimento, sendo mantida por 

investimentos do governo, enquanto a Embraer percorria o caminho inverso, por conta 

da transição política, e porque o principal órgão público que financiava - e ainda 

financia, para certificar que o processo de privatização é eminentemente ideológico -  a 

Embraer, o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) não 

podia garantir uma linha de crédito de longo prazo devido às oscilações do processo 

inflacionário. O incentivo fiscal que permitia à pessoas jurídicas investirem 1% do 

imposto de renda em ações da Embraer foi cancelado em 1988, prejudicando ainda mais 

o equilíbrio financeiro da empresa. 

  Além dos problemas financeiros, ocorria nesse momento uma crise interna de 

gestão na empresa, pois Ozires Silva, que esteve na direção desde a sua criação  em 

1969 até 1986, deixou seu posto para assumir a presidência da Petrobrás, sem que 

houvesse a preparação de um sucessor para lidar com caos econômico que se abatera 

sobre a empresa, que em 1990 dispunha de 12.400 funcionários, mas precisou fazer seu 

primeiro grande corte de cerca de 4.322 pessoas.  

 Ainda em 1990, o engenheiro Ozires Silva - como visto um dos criadores da 

Embraer – retorna para a empresa, conseguindo um empréstimo do Governo Federal em 

uma tentativa de estabilizá-la novamente. A situação ainda era crítica, um cenário 

perfeito para que a privatização se revele com a única esperança de reerguimento.  

 Em São José dos Campos, a Embraer é muito expressiva, agindo desde sua 

criação como um motor para a economia da cidade e da região do Vale do Paraíba, 

portanto a crise que se abateu sobre a empresa refletiu também nos municípios que 

dependiam da demanda de serviço, afetando também a indústria de serviços, a Indústria 

imobiliária, o transporte, os restaurantes, etc.  

O número de desempregados cresceu e a economia de São José dos Campos 

entrou em colapso por causa da situação da indústria aeronáutica. A população local se 

mobilizou, e liderados pelo Sindicato dos Metalúrgicos, recolheram cerca de um milhão 
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de assinaturas para um abaixo assinado, que seria levado ao presidente da República, 

pedindo a "sobrevivência da empresa" (MARTINEZ, 2007, p. 239-240). 

 A privatização foi o meio mais rápido – como boa parte das políticas 

econômicas do período – de tentar resolver a situação da empresa. Em 1993 entrou no 

Programa Nacional de Desestatização (PND), gerida pelo BNDES, isso fez com que 

suas ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo chegassem a uma valorização 

superior a 2.000 %. "Na época da privatização, a Embraer apresentava um faturamento 

de U$207 milhões e um prejuízo anual de U$310 milhões" (Ibid., p.235). 

 Houve resistências à privatização, pois, evidentemente, os metalúrgicos não 

estavam satisfeitos com a atual situação e viam na privatização uma ameaça ao seu 

emprego. Na tentativa de reverter esse quadro a empresa realizou, junto aos 

representantes sindicais, visitas a outras empresas que haviam passado por esse mesmo 

processo privatização, e através de debates pode minimizar essa oposição, garantindo o 

emprego dos funcionários por um período de seis meses após a privatização. Outra 

oposição se deu entre o grupo de alto escalão da Aeronáutica, que alegava que a 

empresa era de suma importância para a soberania nacional e para o domínio 

tecnológico do país.  

Apesar das oposições, em 7 de setembro de 1994 o controle da Embraer (40% 

das ações) foi passado para quatro instituições: os grupos financeiros Bozano Simonsen 

e Wasserstein Perella, e os fundos de pensão Previ e a  Sistel, com quase todas as suas 

dívidas quitadas, pois o governo saneou U$700 milhões da dívida que chagava U$1,05 

bilhões, vendendo a empresa por aproximadamente U$110 milhões (NOGUEIRA & 

OLIVEIRA, 2015). A partir daí a Embraer passou por um profundo processo de 

reestruturação, com o objetivo de aumentar a eficiência, a qualidade e a competitividade 

da empresa, para poder obter êxito em âmbito mundial.  

Sob nova administração, iniciou-se um processo de transformação na 

organização e cultura da empresa. Os funcionários passaram a ter acesso a informações 

que antes não tinham, seja na divulgação de coisas boas ou coisas ruins, para isso foram 

utilizadas ferramentas como: internet, jornais da empresa, quadro de avisos e até mesmo 

vídeos informativos. Tudo para que se construísse uma relação mais "amigável" entre a 

empresa e os funcionários. 

Realizaram-se algumas alianças estratégicas para o desenvolvimento de novos 

projetos, o suporte financeiro dessas parcerias foi fundamental para a Embraer, uma vez 

que investiram uma quantia de U$ 500 milhões para o desenvolvimento de novos 
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projetos. Contudo, ainda foi necessário um financiamento do BNDES, de U$120 

milhões, para realizar o projeto. Assim como foram fundamentais os recursos oriundos 

do PROEX, Banco do Brasil, Ministério da Fazenda e Ministério da Indústria, 

Comércio e Turismo, para a recuperação econômica e competitiva da empresa. Esse 

apoio do Governo Federal ocorreu em 1995 durante o mandato de Fernando Henrique 

Cardoso, que sempre se mostrou a favor da iniciativa privada.  

A Embraer volta a produzir aeronaves regionais, mas dessa vez focalizando seus 

investimentos em tecnologias-chave que determinam o avião como produto final, como 

aerodinâmica, fuselagem e integração do projeto, sendo a primeira empresa nacional a 

utilizar o Centro de Realidade Virtual (CRV) uma tecnologia para antecipar problemas e 

garantir a segurança do produto. 

Porém ao retornar ao mercado internacional, passou a concorrer diretamente 

com a canadense Bombardier que durante três anos não tinha concorrentes no mercado 

de jatos regionais. Entre 1990 e 2004, o mercado de jatos regionais era dominado por 

esse duopólio Bombardier-Embraer, favorecidas pela grande demanda de pedidos por 

aeronaves desse tipo, vindos principalmente dos Estados Unidos. Em 2005, a empresa 

Bombardier passa por uma crise que acaba favorecendo a Embraer, garantindo, desta 

forma, a liderança desse segmento. Os atentados de 11 de setembro também tiveram 

influência na procura por jatos de pequeno porte, visto que a procura por trajetos 

comerciais menores passaram a ser priorizados, sendo esse tipo de nave mais eficiente e 

econômico (MARTINEZ, 2007, p.156). 

A partir daí a empresa cresceu ainda mais, sua produção de jatos regionais foi 

muito bem sucedida mundialmente, ultrapassando a marca de 1.000 unidades vendidas. 

Hoje está entre as maiores fabricantes de aviões do mundo, atrás apenas de empresas 

como a Boeing e a Airbus (líderes na fabricação de jatos acima de 120/130 assentos), e 

é a primeira no segmento de aviões comerciais, conhecidos como jatos regionais, de 30-

120 assentos, além de produzir em menor escala os chamados jatos corporativos (aviões 

menores). 

Em 2006 passou por mais uma reestruturação societária, e passou a ser 

registrada como uma companhia aberta, sendo possível negociar suas ações nas 

principais bolsas de valores do mundo – Bovespa e NYSE (figura 4) – , assim, tornou-se 

a primeira grande empresa do Brasil com o capital totalmente pulverizado, ampliando as 

possibilidades de obtenção de recursos para desenvolver seus programas de expansão, 
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nessa mesma época alterou seu nome, passando de Embraer - Empresa Brasileira de 

Aeronáutica S.A, para Embraer S.A. 

 

Figura 4: Composição Societária da Embraer em 2009 

 

Fonte: EMBRAER, apud FERNADES, 2011. 

 

Em 2009 a empresa passou por mais uma grande reestruturação, dessa vez de 

âmbito produtivo, com a demissão em massa de mais de 4 mil trabalhadores, sob a 

justificativa da crise global que vinha desde o ano anterior, e por uma considerável 

perda de capital por conta de especulações no mercado financeiro. Em 2011, alguns 

desses funcionários foram readmitidos, porém ganhando um salário muito inferior ao 

que recebia antes (um funcionário que ganhava cerca de 3 mil reais em 2009, era 

recontratado com salário de aproximadamente 1,5 mil reais).  

As demissões não afetam somente os trabalhadores, nessa época o índice de 

geração de empregos em São José dos Campos apresentou uma brusca queda, 

especialmente no setor industrial, por conta dessa demissão em massa ocorrida na 

Embraer. 
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Figura 5: Geração de empregos em São José dos Campos (2003 - 2013) 

 

 
Fonte: PMSJC, 2013, apud NOGUEIRA & OLIVEIRA, 2015. 

 

A Embraer está entre as principais empresas de aviação do mundo, mas é de 

longe a que paga o mais baixo salário aos seus funcionários, com o piso salarial fixado 

em R$1.336,00 em 2015, a empresa paga aos seus empregados operacionais quase três 

vezes menos do que suas principais concorrentes, que apresentam salário-hora médio da 

produção de U$ 26,20 na Boeing, U$25,10 na Airbus, U$20,50 na canadense 

Bombardier, enquanto o da Embraer é de U$7,51 ou R$4.961 por mês (NOGUEIRA & 

OLIVEIRA, 2015). 

Insatisfeitos com suas condições de trabalho e salário, os trabalhadores 

realizaram em 2014 a maior paralisação pós-privatização da Embraer, foram cinco dias 

de portões fechados, sendo quatro dias consecutivos (de 6 a 9 de novembro), com a 

adesão de quase 10 mil funcionários, reivindicando um aumento de 10% nos salários, 

além de reajuste no convênio médico e redução da jornada de trabalho. Porém, a greve 

chegou ao seu fim mesmo sem ter suas exigências atendidas, a empresa manteria sua 

proposta inicial sobre o reajuste salarial de 7,4%. 

A Embraer possui atualmente aproximadamente 19 mil funcionários espalhados 

por unidades em Eugênio de Melo, ELEB e Faria Lima, localizadas em São José dos 

Campos (SP), Gavião Peixoto (SP), a Neiva em Botucatu (SP), e também no exterior - 

EUA, França, Portugal, Cingapura e China.  

O Instituto Embraer, assim como outras grandes empresas, passou a se importar 

com a responsabilidade social, onde desenvolveu projetos em prol da população 

localizada na região. Entre esses projetos estão o da criação de uma escola de ensino 

médio (Engenheiro Juarez Wanderley), voltada para adolescentes advindos de colégios 
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públicos, selecionados através da aplicação de uma prova, e que apresenta alto nível de 

ensino, colocando-a entre as melhores escolas do estado de São Paulo. 

A Embraer é hoje uma empresa global, aceita pela comunidade econômico-

financeira internacional, mesmo estando situada em um país instável economicamente e 

politicamente, como o Brasil, tornando sua capacidade de atuação cada vez mais 

independente do seu país de origem (MARTINEZ, 2007). 

 

1.3 A formação de um novo Parque Tecnológico 

 

 

Desde a década de 1990 são realizados estudos acerca da formação de um novo 

parque tecnológico em São José dos Campos, em 2002 esse movimento ganha força 

quando o Estado de São Paulo cria o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos (SPTec) 

e a cidade é uma entre as cinco escolhidas, principalmente por conta de sua liderança no 

setor aeroespacial e de defesa. 

Em 2006 a prefeitura de São José dos Campos adquiriu as instalações de uma 

fabricante de equipamentos eletrônicos às margens da Via Dutra, formando o núcleo do 

Parque Tecnológico. Atualmente possui uma área de 25 milhões de metros quadrados – 

aprovado por lei municipal em 2010 – como região de influência do Parque. Além de 

sediar centros de pesquisas e laboratórios, o espaço – que vai da Rodovia Presidente 

Dutra até a Rodovia Carvalho Pinto – será destinado também ao desenvolvimento de 

moradias, escolas e estabelecimentos comerciais, que mantenham alguma relação com 

esse complexo. 

O parque tecnológico está em funcionamento desde 2009, com 36 mil metros 

quadrados de área construída, e apresenta três fases de implantação, que vai da sua 

estruturação e expansão até sua consolidação,  

 

"A fase de estruturação abrangeu a implantação de quatro dos cinco 

Centros de Desenvolvimento de Tecnologias (CDTs) hoje existentes, 

nas áreas de energia, aeronáutica, saúde, águas e saneamento 

ambiental e tecnologia da informação e comunicação. Foi também 

nesta fase que foi construído o Centro Empresarial 1, que abriga 25 

pequenas e médias empresas (PME’s) de base tecnológica; e 

implantada a unidade da FATEC- S.J. Campos. (...). A fase atual - de 

expansão - é caracterizada pela intensificação da instalação de 

empresas e pela consolidação dos campi universitários no Parque.  A 

terceira e última fase - de consolidação - incluirá ações de 
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desenvolvimento urbano da ZEPTEC, com seus 25 milhões de m² no 

entorno do PqTec, e que definirão, para as décadas de 2030 e 2040, 

uma verdadeira tecnopolis do futuro, desta forma contribuindo para a 

riqueza e qualidade de vida de São José dos Campos, em alinhamento 

com o planejamento estratégico de longo prazo do município."9 

 

 

Em 2013, dirigido pelo engenheiro Horácio Forjaz, ex-vice-presidente da 

Embraer, o Parque Tecnológico já possuía cinco Centros de Desenvolvimento 

Tecnológico (CDTs) em funcionamento ou em fase de instalação, quatro instituições de 

ensino superior, uma incubadora de empresas e um centro empresarial com 25 

fabricantes de produtos inovadores.  

O Parque Tecnológico estava até 2013, segundo Siqueira (2013), organizado da 

seguinte maneira: 

 

 

 1- Sede da empresa de engenharia "Parker Brasil"; 

 2- CDTE, onde funciona a "Vale Soluções em Energia" - que tem como 

 acionistas a Vale e o BNDES; 

 3- Centro Empresarial; 

 4- Entrada do Parque; 

 5- Centro de Convenções; 

 6- Faculdade de Tecnologia (FATEC); 

 7- Administração do Parque Tecnológico. 

 

 

 

                                                 
9 PQTEC, São José dos Campos, disponível em http://www.pqtec.org.br/conheca-o-

parque/historico.php, acesso em junho de 2015. 
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Figura 6: Área construída do Parque Tecnológico 

 

Fonte: SIQUEIRA, 2013. 

 

Atualmente, o parque apresenta os cinco CDT's compostos pelas seguintes 

empresas, institutos e associações: 

 

1. Saúde (Centro de Inovação Tecnológica em Saúde - CITS): Associação 

Cidade da Ciência, Tecnologia e Educação (Cité), Universidade Camilo 

Castelo Branco (Unicastelo), Universidade Estadual Paulista (ICT - 

Unesp), Universidade Federal de São Paulo (ICT - Unifesp); Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica (ITA), e Santa Casa de São José dos 

Campos; 

 

2. Tecnologia de Informação e Comunicação (Centro de Desenvolvimento 

de Tecnologias de Informação e Comunicação Multimídia - CDTIC): 

Ericsson Brasil, FITec Inovações Tecnológicas, Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE), Faculdade de  Tecnologia (Fatec), ICT - 

Unifesp, e ITA;  

 

 

3. Aeronáutica (Centro de Desenvolvimento Tecnológico de Aeronáutica - 

CDTA): Embraer, Boeing Brasil, Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

(IPT), Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA); 
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4. Água e Saneamento Ambiental (Centro de Desenvolvimento Tecnológico 

de Águas e Saneamento Ambiental - CDTASA): Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), Financiadora de 

Estudos e Projetos (Finep), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo (Fapesp), ICT - Unifesp,  Universidade de São Paulo, 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), ITA; 

 

 

5. e Construção Civil (Centro de Desenvolvimento Tecnológico para a 

Construção Civil - CDTCC): Associação das Construtoras do Vale do 

Paraíba (Aconvap), Sindicato da Indústria da Construção Civil do 

Estado de São Paulo (SindusCon-SP), ITA, Universidade do Vale do 

Paraíba (Univap), ICT - Unifesp, Unicastelo. 

 

Em junho de 2014, a Boeing – a maior empresa aeroespacial do mundo – 

inaugurou seu centro de pesquisa e tecnologia dentro do Parque Tecnológico de São 

José dos Campos, para trabalhar no desenvolvimento de tecnologias aeroespaciais com 

os principais cientistas do país. 

A intenção do parque é consolidar a ideia de uma cidade voltada para o  

desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, desempenhando para as próximas 

décadas o mesmo papel transformador que a chegada do ITA  e do CTA tiveram no 

passado, sem estar, no entanto, limitado apenas ao desenvolvimento de tecnologia 

aeroespacial. 

A seguir, no próximo capítulo, a cidade de São José dos Campos – um 

verdadeiro centro nacional de tecnologia de ponta – se revela também palco de graves 

diferenças urbanas, e nos interstícios do desenvolvimento emergem marcas 

significativas de pobreza e injustiça. 
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Capítulo 2: Segregação Urbana na Cidade de São José dos Campos 

 

Neste capítulo, o objetivo central é avaliar o processo de urbanização – 

relacionado ao processo de industrialização – da cidade, discutindo-se a segregação e as 

tensões socioespaciais presentes na cidade até os dias de hoje, como o caso da 

comunidade Nova Esperança (Banhado), inserida no coração da cidade e que aos 

poucos está sendo removida para dar lugar a uma via de acesso rápido, ligando a região 

norte à região oeste da cidade. 

 

2.1 – Os impactos da tecnopolização no Médio Vale do Paraíba Paulista 

 

 Com o final da Segunda Guerra Mundial e progressiva reconstrução econômica, 

o mundo conheceu no decorrer das décadas seguintes um período que Milton Santos 

(2004 [1996]) denominou como meio técnico-científico-informacional, onde as técnicas 

assumem grande importância no processo produtivo - visto que garante maior agilidade 

na produção, quesito fundamental para a nova dinâmica do mercado -, e a ciência e a 

inovação, que já nascem como informação, passaram a ser os responsáveis pelo 

desenvolvimento social e econômico, condicionando a diferenciação entre as cidades, 

países e regiões. Com isso surge também a necessidade de uma especialização produtiva 

nas cidades e regiões.   

 Sendo assim, Santos (1997, p. 27) diz que  

 

a tecnologia aparece como uma condição essencial para o 

'crescimento'. Os países que possuem a mais adiantada tecnologia são 

também os mais 'desenvolvidos'; as indústrias ou atividades servidas 

por uma tecnologia desenvolvida estão assim dotadas de um maior 

dinamismo. 

 

 Assim surgem as cidades ou regiões especializadas em desenvolvimento 

tecnológico, como o Vale do Silício nos EUA e Sophia Antiopolis na França. No Brasil,  

a Região Sudeste apresenta o maior nível de concentração das forças produtivas; nesta 

região pode-se enfatizar o município de São José dos Campos, no interior do Estado de 

São Paulo, que se destaca como um complexo tecnológico-industrial-aeroespacial, visto 

que apresenta uma integração entre as universidades, institutos de pesquisa e indústrias, 

que têm suas pesquisas voltadas para o desenvolvimento do setor aeroespacial. 
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 A proximidade com a Região Metropolitana de São Paulo foi um dos fatores 

contribuintes para sua consolidação como cidade altamente industrial, podendo ser 

classificada como um típico tecnopolo brasileiro. Além disso, pode-se ressaltar sua 

localização no eixo Rio – São Paulo, a disponibilidade de energia elétrica em grande 

quantidade, sua boa rede viária e também sua topografia. 

A cidade está geomorfologicamente inserida na Bacia de Taubaté (figura 7), 

localizada entre a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar, estando em média a 600 m de 

altitude, é caracterizada por um relevo mais suavizado ou até mesmo plano, o que 

facilita a construção de grandes empreendimentos, bem como o fluxo de mercadorias e 

também de pessoas.  

 

Figura 7: Bacia de Taubaté - SP 

 

 

Fonte: Geociências (São Paulo) vol.30 no.3 São Paulo  2011. Disponível em: 

http://ppegeo.igc.usp.br/scielo.php?pid=S0101-90822011000300002&script=sci_arttext 

Acesso em 15 de outubro de 2014. 

 

http://ppegeo.igc.usp.br/scielo.php?pid=S0101-90822011000300002&script=sci_arttext
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Contudo, a implementação do polo tecnológico no município aconteceu sem 

precisar de uma estrutura organizacional formal. Trata-se, desta maneira, de um polo 

tecnológico espontâneo, em que segundo Medeiros e Perilo (1989), "não há um apoio 

gerencial para a instalação das empresas e nem a formação dos aglomerados de 

empresas ocorreu através de um processo explicitamente coordenado". 

 Para Souza (2012, p.77): 

 

 as bases que deram início ao processo de formação do Polo 

Científico-Tecnológico de São José dos Campos remontam à década 

de 1940, quando o governo brasileiro, por intermédio do Ministério de 

Aeronáutica, criado em 1941, escolheu o município, para a 

implantação de uma estrutura propícia à capacitação tecnológica e 

industrial do País para o setor aeronáutico. Do período que se estendeu 

do final da década de 1940 até o final da década de 1990, São José dos 

Campos passou de cidade sanatorial a cidade industrial e finalmente a 

cidade produtora e difusora de alta tecnologia relacionada ao setor 

aeroespacial. 

 

 Segundo Lima (1991), para que uma cidade possa ser considerada um tecnopolo 

deve apresentar algumas características, como por exemplo: a integração entre 

laboratórios e indústrias com o intuito de criarem novas tecnologias; a formação de uma 

mão-de-obra qualificada através de universidades e escolas técnicas instaladas próximas 

às empresas; um sistema de telecomunicação rápido e eficiente que atenda à dinâmica 

das informações (que na atualidade é o elemento principal para determinar o 

desenvolvimento e a hierarquia de um dado local); grandes grupos industriais que 

possuem força política e militar, segundo o autor, característica marcante no caso de 

São José dos Campos; etc. 

 Tendo em vista as características acima, vale lembrar o processo que levou a 

cidade a chegar à sua atual classificação de tecnopolo, uma vez que décadas atrás o 

município de São José dos Campos não apresentava um setor industrial tão relevante. 

Em um contexto regional, o município está localizado no Médio Vale do 

Paraíba; este por sua vez apresentava uma economia baseada na plantação de café, 

porém com a decadência deste a região passou a se desenvolver nos setores industriais, 

principalmente nos setores aeronáutico e eletrônico. Tal desenvolvimento industrial é 

decorrente da descentralização das indústrias na Região Metropolitana de São Paulo que 

se iniciou na década de 1960.  

 São José dos Campos foi fundada como vila em 27 de julho de 1767, ainda sob o 

nome de São José do Paraíba, acompanhando o processo de urbanização regional, 
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participou, sem muita expressividade, do ciclo do café entre 1830 e 1930, em meados 

do século XIX por volta de 1945, o município apresentou certo crescimento econômico 

por conta da grande produção de algodão exportado para a indústria têxtil inglesa, 

contudo entre os anos 1920 e 1950 foi considerada uma cidade sanatorial devido ao seu 

bom clima, onde prestava serviços hospitalares como o tratamento de doenças 

pulmonares, principalmente a tuberculose, assim em 1924 foi inaugurado o Sanatório 

Vicentina Aranha10, o maior do país. 

 

Figura 8: Entrada Principal do antigo Sanatório (atual Parque) Vicentina Aranha 

 

Fonte: Lidiane Andrade, 2014. 

 

Figura 9: Foto aérea do Parque Vicentina Aranha 

 

 

Fonte: www.sjc.sp.gov.br/galeria-de-fotos, acessado em: 10 de novembro de 2014. 

                                                 
10 Atualmente o espaço do Sanatório é utilizado como parque municipal, e seus prédios foram declarados  

como patrimônio histórico da cidade. 

file:///C:/Users/Lidiane/Desktop/www.sjc.sp.gov.br/galeria-de-fotos
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São José dos Campos tornou-se cidade no ano de 1882, e somente em 1920 a 

cidade se modernizou, tornando-se o município que mais crescia no Vale do Paraíba. 

Em 1940, a cidade apresentava uma população de 36.702 habitantes, sendo que 60% 

viviam no campo. 

A partir da década de 1950 até a década de 1970 apresentou um intenso 

desenvolvimento industrial, seguido de um grande crescimento populacional e, 

consequentemente, do crescimento do perímetro urbano. Estima-se que 284 indústrias 

foram instaladas nesse período, propiciando uma elevada demanda de empregos que 

atraiu uma enorme quantidade de trabalhadores para o município. 

Ainda nessa época, segundo Costa (1982), é possível definir "dois grandes 

momentos do crescimento industrial, sendo que o primeiro momento vai de 1920 a 

1960, representando 26,8% do parque industrial, e o segundo, de 1960 e 1977, com 

73,2% que restavam". O município passou a receber incentivos vindos do Governo 

Federal, possibilitados pelas políticas nacionais desenvolvimentistas, tais como as 

políticas de substituição de importações no governo Vargas, os Planos de Metas no 

governo JK e no regime militar, além dos incentivos fiscais e do estabelecimento de 

infraestruturas – a implementação da Rodovia Presidente Dutra (BR-116, ou 

simplesmente Via Dutra), que liga a metrópole fluminense à paulista. 

Em 1950 a cidade passa a sediar o Centro Técnico Aeroespacial (CTA) 

integrado ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), que lhe atribuiu um perfil 

industrial-tecnológico. No começo da década de 1960, instala-se na cidade o Instituto de 

Pesquisas Espaciais (INPE), destacando-a como um complexo tecnológico-industrial-

aeroespacial em âmbito nacional, com a construção de satélites e coleta de dados. Em 

1969, o município passa a sediar a EMBRAER, consolidando o corpo principal do 

complexo e centralizando as atividades industriais de aviação civil e militar no país.  

Esse complexo passa a contar ainda com o com o Instituto de Aeronáutica e 

Espaço (IAE), o Instituto de Fomento e Coordenação Industrial (IFI), integrados 

também ao CTA, além dessas e outras instituições públicas, o município também abriga  

um conjunto de empresas privadas do setor de componentes para a indústria 

aeronáutica, como por exemplo, a AVIBRÁS e a AEROTEC. Junto a esta produção 

aeronáutica, apresenta-se também a produção de armamentos terrestres com a 

ENGESA. Desta forma o município é, além de um complexo aeroespacial, um parque 

industrial bélico. 
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O município ainda abriga um aeroporto administrado pela Infraero, e 

Universidades como UNESP e UNIFESP, além de particulares como UNIP e UNIVAP, 

dois colégios de segundo grau de ensino técnico (ETEP e SENAI) e uma FATEC, que 

atuam em conjunto com as empresas em pesquisas científicas e gerando profissionais 

qualificados que auxiliam no processo de inovação das tecnologias.  

A partir dos anos 1990 a cidade apresentou um crescimento expressivo do setor 

terciário, e atualmente é um centro regional de compras e serviços, atendendo cerca de 2 

milhões de pessoas do Vale do Paraíba e do sul de Minas Gerais.11  

 

2.2 A estruturação urbana de São José dos Campos 

 

 

Como visto anteriormente, São José dos Campos está localizada a leste do 

Estado de São Paulo, na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, foi 

fundada como vila em 1767, porém não apresentava progresso. Em 1867, a vila passou 

a se destacar por ser a maior produtora de algodão do país, e 

em 1871, pela lei provincial nº47, a povoação passou a se chamar São 

José dos Campos. Em 1872, foi criada a comarca de São José, que já 

contava com uma população de 12.988 habitantes, incluindo 1.245 

escravos. Por fim, grande alento foi dado ao progresso da cidade, com 

a chegada, em 1876, da Estrada de Ferro Central do Brasil, cortando o 

centro urbano e ligando o município ao Rio de Janeiro e a São Paulo 

(COSTA, P.E.D., p.66, 2007). 

 

  Somente em 1882 São José dos Campos tornou-se cidade, e a partir daí 

acompanhou os processos de modernização e de desenvolvimento urbano – a princípio 

ligado à economia agrária e posteriormente à indústria – que a transformaram na cidade 

de grande porte que é atualmente. 

 A partir de 1911, o município passou a compor dois outros distritos além de seu 

núcleo, são eles: Eugênio de Melo e São Francisco Xavier. Passando, desta forma, a 

apresentar uma área territorial de 1.099,777 Km², com densidade demográfica de 572,77 

hab./Km² (IBGE, 2012). Sendo que da área total, 70% está localizado a norte da Via 

Dutra, que é composta em sua maior parte por serras e picos – dificultando a expansão 

da cidade para essas áreas - e por um platô, localizado na região central da cidade. Os 

                                                 
11  Informação retirada do histórico de São José dos Campos, disponível em: www.cidades.ibge.gov.br. 

Acesso em: 10 de novembro de 2014. 

file:///C:/Users/Lidiane/Desktop/www.cidades.ibge.gov.br
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30% restantes, estão localizados ao sul da Via Dutra, com relevo mais suavizado 

(COSTA, p., 2007). 

 Por esse motivo do total de seu território, somente 353,9 Km² é destinado à área 

urbana, que apresenta seis regiões urbanas definidas, são elas: Norte, Sul, Sudeste, 

Leste, Oeste e Centro (figura 10). 

 

 

Figura 10: Organização Territorial de São José dos Campos - SP 

 

 

 
 

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, disponível em 

http://www.sjc.sp.gov.br/sao_jose/regioes_da_cidade.aspx. Acesso: 05 de abril de 2015. 

 

 

Na primeira metade do século XX, a cidade passou por sua fase sanatorial, essa 

fase perdurou dos anos 1920 até os anos 1950, sendo que na década de 1920 estava em 

http://www.sjc.sp.gov.br/sao_jose/regioes_da_cidade.aspx
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seu auge, nessa mesma época a indústria começava a se instalar na cidade, por conta dos 

incentivos (isenção de impostos, doação de terrenos) feitos pela prefeitura.  

Nos anos 1930, segundo Costa (2007), o perímetro urbano de São José dos 

Campos era de aproximadamente 5 Km², e a área central da cidade abrigava a maior 

parte das edificações, composta por ruas estreitas, com escassez de água para a 

população, e deficiência na coleta de esgoto, além da convivência entre pessoas 

saudáveis com as infectadas pela tuberculose. Por isso, com o intuito de melhorar as 

condições de saúde e higiene, e também a fim de reorganizar o espaço urbano, foi feito 

na época uma divisão em zonas dentro da cidade, sendo elas: Industrial, Comercial, 

Sanatorial e Residencial. 

 Em 12 de março de 1935, a cidade passou a ser considerada, pelo Decreto 

Estadual Nº 7.007, uma Estância Climática e Hidromineral. Essa condição de Estância 

permitiu que a cidade tivesse direitos sobre a arrecadação de verbas oriundas do fundo 

de participação de Estâncias, possibilitando o investimento em serviços públicos, como 

infraestrutura de saneamento, na cidade (Ibid, p.28). 

Em 1938, a cidade passou por profundas transformações urbanas, como a 

construção de uma rede de distribuição de água potável, e a desapropriação de imóveis 

onde hoje se localiza a orla do banhado12. Nesse mesmo período fixaram-se também 

novos limites para o perímetro urbano e rural, e a Zona Sanatorial foi ampliada, 

ocupando cerca de 12.000.000 m² 13.  

Na década de 1940, São José dos Campos, passou a ser considerada uma cidade 

moderna, com suas ruas largas e arborizadas, e bairros planejados sob o conceito de 

cidade-jardim, comuns na Europa, foram construídos dentro da Zona Sanatorial – mais 

valorizada por sua proximidade ao centro da cidade – e destinados à elite joseense 

(Jardim Europa, Jardim Esplanada I). Começa a se desenhar uma nova São José dos 

Campos, muito diferente da cidade suja que fora uma década atrás. 

A chegada de novas empresas atraiu uma grande quantidade de migrantes para a 

cidade, muitos deles com um nível socioeconômico mais elevado do que a população 

local, essas famílias se instalaram, em sua maior parte, nos bairros de alta renda, como 

os citados acima, e contribuíram ainda mais para o aumento da especulação fundiária 

nessa área da cidade. Para tentar conter o valor das terras, foi promovido pelo Poder 

                                                 
12 O banhado é hoje o cartão postal de São José dos Campos, possui uma área verde de cerca de 5,4 

milhões de m² em formato de concha, contrastando com uma intensa área urbanizada do centro da cidade. 
13 Parte dessa área foi doada posteriormente para o Ministério da Aeronáutica, para que pudesse ser 

instalado o Centro-Técnico-Aeroespacial (COSTA, 2007). 
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Público a retração da área destinada à Zona Sanatorial, e em contrapartida, aumentou-se 

a área destinada à Zona Residencial, principalmente em direção à Zona Norte da cidade 

- local onde foram instaladas as primeiras grandes indústrias, como a Tecelagem 

Parahyba. 

Na década de 1940, a dinâmica produtiva da cidade se diversificou, e no início 

dos anos 1950 é criado o Centro Técnico Aeroespacial - CTA. A partir daí uma 

expressiva quantidade de indústrias se instalaram na cidade, atraídas em sua grande 

maioria pela proximidade com o CTA.  

Nessa época, a cidade possuía 44.804 habitantes, sendo que deste total, 26.600 

pertenciam a Zona Urbana e 18.204 à Zona Rural. Com base nesses números, pode-se 

observar que o crescimento urbano se intensificava ao longo dos anos. 

 

Tabela 6: Evolução Populacional de São José dos Campos - 1940 a 2010 

 

Ano    População Total  População Urbana   População Rural 

1940           36.279           14.474            21.805 

1950           44.804           26.600            18.204 

1960           77.533           56.882            20.651 

1970          148.332          132.482            15.850 

1980          287.513          276.901           10.612 

1991          442.370          425.515           16.855 

2000          539.313          532.717             6.596 

2010          629.921          617.987           11.934 

 

Fonte: Censo Demográfico 1940 a 2010 – IBGE 

 

Além da proximidade da cidade com as duas principais metrópoles do país - 

estando a 90 Km de São Paulo e a 347 Km do Rio de Janeiro - ainda na década de 1950, 

com a intenção de atrair ainda mais indústrias, o município passou a oferecer incentivos 

fiscais com um prazo de isenção de impostos municipais que variavam de acordo com o 

volume de capital investido na instalação da fábrica e a quantidade de funcionários 

empregados na empresa. 

Essas fábricas foram se instalando ao longo da Via Dutra, e com o aumento do 

número de indústrias e da população, surge a necessidade de aumentar o perímetro 

destinado à Zona Residencial. Em virtude disso, a Zona Sanatorial – já em decadência 

devido a pouca procura de doentes pelo local – foi desativada, uma grande parcela de 
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suas terras foi integrada à Zona Residencial e o restante passou a pertencer à Zona 

Comercial. 

 

Figura 11: Parte da área pertencente à antiga Zona Sanatorial 

 
 

Fonte: Google Earth, 2015 

Então, no final dos anos 1950 e inícios dos anos 1960, foi feito um novo 

zoneamento na cidade, priorizando a Zona Residencial – ordenando o uso do solo 

através do Plano Diretor, limitando terrenos propícios ao loteamento para atender ao 

crescente número da população – e delimitando novos espaços para a Zona Industrial.  

O processo de industrialização da década de 1950 causou uma intensa 

urbanização, marcada por grandes fluxos migratórios, que alteraram 

sobremaneira os hábitos de vida e a configuração da cidade. Esse 

crescimento e essas alterações começaram a gerar conflitos sociais e 

econômicos e o poder público passou intervir no processo, com a 

implantação em 1954, do primeiro Código de Obras do Município, 

que era associado a um "Zoneamento de Massa", objetivando proteger 

a população dos possíveis incômodos das atividades industriais. (SÃO 

JOSÉ DOS CAMPOS, 2006, apud, LIMA, 2011, p.40) 

Nesse Plano Preliminar para a Zona Urbana de São José dos Campos, foram 

elaborados alguns Planos Setoriais, dos quais se destacam: 

 

a) Proposta de um zoneamento industrial; b) Plano urbanístico para a 

área central; c) Plano geral de trânsito; d) Estudos para a erradicação 
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da favela da linha velha14; e) Programa administrativo. (COSTA, p.89, 

2007) 

 

A instalação do INPE em 1961 – importante órgão de pesquisas e políticas 

espaciais – consolidou a formação de um pólo tecnológico na cidade, estimulando a 

instalação de novas empresas do setor bélico, aeroespacial e de telecomunicações. 

Nessa mesma década o Governo Federal, sob regime militar, passou a investir na 

centralidade de cidades de médio porte, como São José dos Campos, auxiliando no 

desenvolvimento e planejamento urbano. 

Na década de 1970, a urbanização se intensificou em toda a região do Vale, 

tornando-se mister a elaboração de um Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado 

(PDDI) na cidade. Neste PDDI, estimulou-se a ocupação e o adensamento dos vazios 

urbanos, incentivando a construção de conjuntos habitacionais verticais e também 

horizontais nesses espaços. É o que podemos observar em uma parte da Zona Leste, 

com os conjuntos habitacionais: Parque das Américas, Intervale, Integração, Planalto e 

Residencial Tatetuba (figura 12). Investindo, concomitantemente, na infraestrutura do 

local, construindo hospital, corpo de bombeiros, escolas, áreas de lazer, etc. 

 

Figura 12: Conjuntos Habitacionais 

 
 

Fonte: Google Earth, 2015 

 

                                                 
14  A partir desses Planos Setoriais, podemos ver que a intencionalidade de erradicar as favelas na cidade 

remonta à década de 1960, e se estenderam até os dias de hoje, como veremos posteriormente. 
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A Região Central torna-se cada vez mais verticalizada, por conta do 

adensamento urbano, mas com o tempo essa região foi se especializando em atividades 

comerciais e de serviços, ocasionando um deslocamento do uso residencial para as 

outras áreas da cidade, distribuindo-se ao longo de dois eixos: o primeiro situado ao 

longo da Rodovia Presidente Dutra, seguindo as áreas industriais; e o segundo num eixo 

Norte-Sul (COSTA, p.99, 2007). 

 A Região Sul, possui a maior parte da população, e, portanto, o maior nível de 

ocupação de loteamentos e de verticalização existentes na cidade, essa concentração se 

deve à presença de uma enorme quantidade de indústrias instaladas nessa área, dentre as 

quais podemos destacar a Embraer. 

A Região Norte, por sua vez, apresenta o maior número de loteamentos 

irregulares da cidade, isso porque possui alguns obstáculos para sua ocupação, tal como 

estar localizada em uma planície de fundo de vale em aluvião e possuir terrenos de 

baixa resistência, estar limitada pela Serra da Mantiqueira, e por áreas de preservação 

ambiental. Esses fatores baratearam o custo da terra nessa região, e a tornaram alvo das 

ocupações irregulares desses terrenos.  

De acordo com Lima (2011), a primeira indústria da cidade foi instalada nessa 

região, a Indústria Têxtil Tecelagem Parayba, marcando a mudança do perfil da 

população para urbano/industrial em um local em que antes predominava uma tradição 

agrário-comercial. Com a chegada da multinacional Rhodosá  de Raion, muitas pessoas 

mudaram-se para a cidade, provocando um crescimento dessa região e uma expansão 

para a área central da cidade. 

Já a Região Oeste, é a detentora da elite joseense, uma vez que após ser 

desmembrada da antiga Zona Sanatorial, foi agregado à ela grande valor oriundos da 

especulação imobiliária. Nela estão concentrados a maior parte dos condomínios 

fechados de alto padrão, e bairros voltados para atender a classe alta da cidade (Jardim 

das Colinas, Bosque Imperial, Sunset Park, Jardim Aquários, Jardim Explanada, etc.).  

A Região Leste foi sendo ocupada ao longo da Rodovia Presidente Dutra, e 

possui a maior área entre as regiões, por isso apresenta um padrão mais horizontal que 

na Região Sul, por exemplo. Contudo, possui alguns conjuntos habitacionais com 

prédios de até cinco andares, como foi abordado anteriormente, desde a década de 1970. 

Porém, com o crescimento da população, tem aumentado cada vez mais a construção de 

grandes edifícios na região, espalhados pelos diversos bairros que a compõem, 

especialmente aqueles mais próximos à Região Central. 
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Mesmo com toda a riqueza produzida em seu território a cidade não foi capaz de 

impedir a escassez de infraestrutura e de serviços urbanos para uma parte da população, 

assim, aqueles de menor poder aquisitivo foram sendo paulatinamente marginalizados, 

ocupando áreas cada vez mais afastadas. 

 

2.3 A diferença no território: a segregação urbana da cidade 

 

 

O processo de modernização e de reestruturação urbana da cidade veio 

acompanhado de uma diferenciação cada vez mais intensa entre a população. Com o 

crescimento econômico, muitas pessoas se mudaram para a cidade, atraídas pela 

possibilidade de conseguir os empregos disponíveis nas indústrias.  

Assim, houve uma explosão demográfica devido, principalmente, a esta grande 

quantidade de migrantes à cidade, que ao chegarem depararam-se com um local ainda 

despreparado para recebê-los; não havia moradias suficientes, tampouco havia escolas, 

postos de saúde e os serviços urbanos básicos (água, esgoto, transporte, etc.) para 

atender toda a população. 

Para tentar suprir essa necessidade de moradia muitos conjuntos habitacionais 

foram construídos, principalmente na década de 1970, concomitantemente, o valor das 

terras de algumas localidades teve um aumento exorbitante, que passaram a ser alvo da 

especulação imobiliária, tornando-se inacessíveis para a parcela de menor poder 

aquisitivo que, por sua vez, foram sendo empurrados para áreas cada vez mais 

periféricas ao centro.  

Para fugir desses terrenos, cujos valores são altíssimos, essa parte população 

passou a ocupar loteamentos e bairros clandestinos, os cortiços e as favelas, locais em 

que não havia investimentos em infraestrutura e saneamento básico. Em contrapartida, o 

número de condomínios fechados voltados para atender a classe média e alta 

aumentava, intensificando a segregação socioespacial.  

Assim, como ocorre em outras cidades brasileiras, em São José dos Campos 

coexistem duas cidades: a que Maricato (2001) chamou de "cidade legal", aquela 

atendida pelo poder público e pelos equipamentos urbanos e serviços, sendo composta 

por loteamentos regularizados, e a "cidade real" ou "cidade ilegal", que por sua vez é 
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constituída pelos bairros irregulares e clandestinos, pelas favelas e outras formas 

alternativas de ocupação (MARICATO, 2001, apud FORLIN & COSTA, 2010, p.126). 

No entanto, os conjuntos habitacionais, construídos entre os anos 1969 e 1970 

para o adensamento de algumas áreas da cidade, não atendiam a população de baixa 

renda, mas somente aqueles atendidos pelo Sistema Financeiro de Habitação15, desta 

forma, muitas famílias que não dispunham da renda mínima necessária para esses 

programas habitacionais, ficavam desassistidas pelo poder público municipal.  

As habitações populares começaram a ser pensadas apenas em 1976, com o 

propósito de remover a população da favela da Linha Velha, que separa a região leste do 

centro da cidade, também conhecida como Fundo do Vale, para o Conjunto Residencial 

Torrão de Ouro. Porém, essa remoção aconteceu somente porque a favela estava 

localizada onde seria construído o Anel Viário, um novo sistema viário que pretendia 

melhorar a acessibilidade na cidade (FORLIN & COSTA, p. 127, 2010). Assim, 

A primeira ação documentada do Poder Público sobre as favelas em 

São José dos Campos ocorreu na década de 1960. Mais precisamente, 

ocorreu em 1967, quando o prefeito da cidade, o Sr. Elmano Ferreira 

Veloso comprometeu-se em indenizar parte dos moradores da favela 

da Linha Velha, mediante sua saída do local para a construção da 

Avenida Fundo do Vale. (ROSA FILHO, p.82, 2007) 

 

Nos anos 1980, foram implantados os Conjuntos Habitacionais Campos dos 

Alemães e Elmano Ferreira Veloso, na região Sul da cidade, com o intuito de atender às 

classes de renda mais baixa, que apresentassem rendimento entre 0 e 3 salários 

mínimos16, e também para atender a população oriunda da favela "Vidoca", localizada 

no centro da cidade. Nessa mesma década, a crise econômica se agravava no país, com 

elevados índices de desemprego e queda nos padrões de moradia, os valores dos 

imóveis subiram em São José dos Campos, dificultando o acesso até mesmo nos 

loteamento populares, restando a população mais carente morar nas áreas mais 

periféricas, e desprovida de infraestrutura.  

Grande parte desses programas habitacionais voltados para a classe de baixa 

renda eram construídos distantes do centro da cidade, e por isso recebiam muitas críticas 

a respeito da verdadeira intenção desses programas, 

                                                 
15  O Sistema Financeiro de Habitação (SFH), foi criado em 21 de agosto de 1964, através da lei nº4.380, 

pelo Governo Federal, permitindo financiamentos de longo prazo com o intuito de facilitar a aquisição da 

casa própria para as classes de rendas mais baixas. 
16 Em janeiro de 1988, o salário mínimo correspondia à Cz$ 4.500,00, ou R$ 420,72, em valor absoluto. 
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"As criticas se estabeleciam, entre outros aspectos, pela escolha da 

área, que além de não dispor de nenhuma infraestrutura, tinha uma 

localização extremamente afastada e simbolizava a total exclusão 

socioespacial desta parcela da população, transformando um 

"programa habitacional" em um instrumento de segregação social 

onde estas pessoas se viam induzidas a ocupar uma área gigantesca, 

que durante muito tempo ficou marginalizada com preocupantes 

índices de violência (...), este loteamento ficou durante muito tempo 

com sérios problemas de infraestrutura e equipamentos urbanos (...). 

Em 1990 esta área (...), teve uma parte destinada para a futura 

construção de conjuntos habitacionais, denominados D. Pedro I e D. 

Pedro II, os quais, associados ao Campo dos Alemães, acabaram 

formando uma verdadeira "cidade à parte para a população de baixa 

renda, devido às grandes dimensões  da área" (GOUVÊA, 2003, 

p.174-175, apud FORLIN & COSTA, 2010, p. 129-130). 

 

 

 A partir dos anos 1990, vários loteamentos foram construídos visando atender à 

chamada classe "C", porém estes ainda não contemplavam as classes "E" e "F", os 

programas habitacionais destinados à população com renda de até 3 salários mínimos 

não foram suficientes para atender a demanda dessa parcela da população. Segundo o 

Censo demográfico de 1980, aproximadamente 37,53% da população recebiam de um a 

três salários mínimos, em 1991, esse valor era de 32,59% dos habitantes. Atualmente, 

de acordo com o Censo 2010, 21% dos domicílios apresentam rendimento de até dois 

salários mínimos (gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Renda por Domicílio em São José dos Campos - SP 

 

 

 

Fonte: Censo 2010, IBGE. 
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Com esses valores, pode-se perceber que apesar de São José dos Campos 

apresentar um dos maiores PIB do Estado de São Paulo, e ser considerado um pólo 

tecnológico importantíssimo para o país, a cidade convive com a realidade de que mais 

de 50% da população recebe no máximo até cinco salários mínimos, sendo que desse 

total 6.292 famílias não apresentam rendimento algum.  

Desta forma, muitas famílias viam-se obrigadas a ocuparem loteamentos 

irregulares, por não terem condições financeiras de adquirir um imóvel formalmente. 

Foram realizados diversos programas de política habitacional popular ao longo das 

décadas, todos sempre visando "mascarar" a realidade vivida pela população de renda 

mais baixa.  

No final da década de 1990, mais especificamente em 1997, sob a administração 

do então prefeito, Emanuel Fernandes (PSDB), foi criado o programa de 

"desfavelização", alvo de muitas críticas, o projeto se tratava como disse Forlin & Costa 

(2010), de uma "Limpeza Urbana", removendo as favelas das áreas centrais, para os 

locais periféricos, tentando assim, esconder a pobreza existente na cidade. Essas 

remoções não levavam em consideração, no entanto, que muitos não teriam dinheiro 

para o pagamento da casa e nem para a alimentação, tampouco para a condução até o 

trabalho, sendo que não havia disponibilidade de empregos formais próximos à esses 

bairros. Por estes motivos e também por outros (como é o caso do Pinheirinho), 

algumas remoções foram marcadas por conflitos entre a prefeitura, os moradores e os 

movimentos populares.  

Para verificar essas desigualdades espacialmente, Borges (2004), elaborou um 

mapa levando em consideração os indicadores globais de pobreza como: condição do 

domicílio, condição de saneamento, condição social do responsável pelo domicílio e 

condição de educação dos residentes.  

Nesse mapa é possível perceber que quanto mais afastados do centro da cidade, 

mais precárias são as condições de vida da população (figura 13), sendo que os setores 

com o índice "muito crítico" e "crítico" são as áreas com maior acúmulo de diversas 

carências, sendo caracterizadas como áreas de pobreza, são nessas áreas que se 

encontram as favelas. 
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Figura 13: Mapa da Pobreza em São José dos Campos (SP) 

 

Fonte: BORGES, 2004 

 

A partir disso, analisaremos duas situações em que houve remoção de favela na 

cidade (Morro do Regaço e Pinheirinho), e um caso atual onde o processo de remoção 

ainda está em andamento (Banhado). 

 

2.3.1 Vila Nova Tatetuba ou "Morro do Regaço" 

 

 

O Nova Tatetuba, situada na região leste, surgiu em 1955 durante o boom 

industrial vivido pela cidade, por trabalhadores de uma olaria, ao decorrer dos anos 

tornou-se favela, visto que outras pessoas passaram a ocupar o local de maneira 

irregular e desordenada, e ficou conhecida como "Morro do Regaço".  

Em 2003 foi considerada pela prefeitura como uma área com alto risco de 

deslizamento, e por esse motivo todas as famílias foram removidas desse local para um 

bairro construído para recebê-los, o Jardim São José II. Ao todo cerca de 450 famílias 

foram expulsas do local, contudo, algumas delas negaram-se a sair, pois, além do 

sentimento de pertencimento dos moradores com o local – alguns moravam ali a mais 

de sessenta anos –, o "Morro do Regaço" estava localizado em uma área bem próxima 
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ao centro da cidade, já o bairro para qual estas famílias foram realocadas era muito 

distante das áreas centrais da cidade. 

 

Figura 14: Nova Tatetuba ou Morro do Regaço antes da remoção 

 

 
 

Fonte: Band Vale, 2010. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=j86blHDjXV4 , Acesso em: 19 de junho de 2015. 

 

Figura 15: Jardim São José II 

 

 

Foto: Lidiane Andrade da Silva, 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=j86blHDjXV4%20
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Posteriormente, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) realizou um estudo 

da área e constatou que não havia risco algum de deslizamentos, como fora afirmado 

pela prefeitura. Nessa área, foram construídos o hipermercado Carrefour (atualmente 

Atacadão), a loja de departamentos Havan, além de condomínios de prédios voltados 

para atender a população de classe média da cidade.  

 

Figura 16: Nova Tatetuba ou Morro do Regaço depois da remoção 

 

 
 

Foto: Lidiane Andrade da Silva, 2014. 

 

2.3.2 O caso Pinheirinho 

 

O Pinheirinho, localizado na região sul da cidade, com uma área de cerca de 1,3 

milhões de metros quadrados, foi ocupado em 2004 por trabalhadores sem-teto, o 

terreno que pertencia a empresa Selecta S/A, cujo dono é o especulador e investidor 

Naji Nahas, já estava ocioso há mais de trinta anos.  

O Pinheirinho chegou a abrigar cerca de 7.000 pessoas e 1.500 famílias, que 

segundo a prefeitura vieram em sua maioria de fora da cidade, no entanto, pesquisas 

realizadas por Forlin & Costa (2010), indicam que aproximadamente 80% dos 

moradores eram joseenses que moravam em bairros vizinhos, como Campos dos 

Alemães, antes de se mudarem para lá. Ainda segundo essa pesquisa, 60% dos 

moradores viviam com renda mensal de cerca de R$350,00, e 16% com salário de R$ 

100,00 mensais, e somente 24% declararem ter alguém da família com carteira assinada, 
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o restante vive do trabalho informal, como catadores de materiais recicláveis ou 

vendedores ambulantes. 

 

Figura 17: Pinheirinho antes da remoção (2008) 

 

 
 

Fonte: Google Earth Pro, 2015 

 

 

Desde a sua instalação em 2004, a prefeitura de São José dos Campos tenta na 

remover os moradores do local, ou boicotá-los cortando o fornecimento de energia 

elétrica e de água, mas eram sempre "derrotados pelas diversas iniciativas políticas e 

jurídicas, tanto dos moradores da ocupação quanto dos sindicatos da cidade, em 

especial do Sindicato dos Metalúrgicos" (FORLIN & COSTA, 2010, p.140). 

Os moradores exigiam a desapropriação da área, para que houvesse 

investimentos em infraestrutura para o bairro, visto que a Selecta, falida desde 1991, 

devia cerca de 6 milhões de reais para a prefeitura, por falta de pagamento do IPTU 

desde 1983, o equivalente ao seu valor venal. O Governo Federal chegou a cogitar a 

compra do terreno para construção de casas populares para os moradores. Em janeiro de 

2012 o governo do Estado de São Paulo exigiu a reintegração de posse da área, porém, 

em um acordo com o governo federal essa ordem também foi suspensa e foi iniciada 

uma negociação para decidir o destino da área. 
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Contudo, não cumprindo o prazo de negociação e sem que houvesse qualquer 

aviso prévio, a prefeitura enviou por volta de 1,8 mil policiais militares fortemente 

armados para desocupar o local. Mesmo surpreendidos pela ação violenta da polícia, os 

moradores se organizaram como puderam em meio ao total desespero, armando 

barricadas, ateando fogo em carros e prédios públicos.  

Em meio a bombas de efeito moral e balas de borracha (e também pistolas com 

munição real), havia crianças, mulheres grávidas e idosos, mesmo assim, a polícia 

continuou com a ação truculenta para desocupar o local. Esse caso ficou conhecido 

internacionalmente como o "Massacre do Pinheirinho", onde os moradores resistiram 

bravamente, apesar de não terem chance alguma contra a investida violenta da polícia. 

 Após a desocupação, os moradores foram enviados para abrigos precários, em 

tendas e igrejas, e muitos não conseguiram um lugar para ficar e voltaram para 

Pinheirinho, porém, após a reintegração de posse, a área passou a conter segurança 

particular para evitar novas ocupações, além de ter sido murada em toda a sua extensão. 

Desta forma, as pessoas que resolveram voltar mesmo assim para a área, estabeleceram-

se na frente desses muros, fazendo abrigos com o que conseguissem encontrar, como 

tábuas e lençóis (figura 18).  

 

Figura 18: Pinheirinho após a remoção (2014) 

 

 
 

Foto: Lidiane Andrade da Silva, 2014 
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2.3.3 Comunidade Nova Esperança ou "Banhado" 

 

 

O Banhado é o cartão-postal da cidade, ocupando uma área de 5,4 milhões de 

metros quadrados, é caracterizado como Área de Proteção Ambiental (APA), desde 8 de 

novembro de  2002 e Parque Natural Municipal desde junho de 2012. 

A comunidade do Banhado, situado na região central da cidade, é o mais recente 

caso de tentativa de remoção de favelas em São José dos Campos, neste caso, para a 

construção de uma rota viária de aproximadamente 4 km de extensão, ligando a região 

norte à região oeste da cidade, facilitando, desta forma, o tráfego de veículos na região, 

essa via será construída margeando o banhado ocupando o antigo trajeto da linha férrea. 

 

Figura 19: Vista aérea do Banhado 

 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de São José dos Campos, Disponível em: 

http://www.sjc.sp.gov.br/galeria-de-fotos/a-cidade.aspx , Acesso em: 19 de junho de 

2015 

 

 

http://www.sjc.sp.gov.br/galeria-de-fotos/a-cidade.aspx
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O início da ocupação dessa área remonta à década de 1930, e grande parte de sua 

população, principalmente a mais antiga, vive da prática da agricultura de subsistência e 

da criação de animais em seus terrenos (figura 20). A ausência de infraestrutura e de 

saneamento básico na comunidade dificulta a vida dos moradores, porém, a sua 

localização, ao lado do centro da cidade, permite aos moradores ter fácil acesso ao 

trabalho, hospitais e creches. 

 

Figura 20: Agricultura no Banhado 

 

 

 

Fonte: Flávio Pereira, 2014, Disponível em www.meon.com.br, Acesso em 10 

de abril de 2015. 

 

Para que esse projeto se realize, é necessário que aproximadamente 470 famílias 

sejam removidas de suas casas, para regiões periféricas da cidade, de acordo com 

Rodrigues e Medeiros (2014), a prefeitura ofereceu cinco propostas para a remoção 

dessas famílias: "indenização dos imóveis documentados, indenização com base em 

laudos para quem não tem a documentação, inclusão em programas habitacionais do 

governo, auxílio aluguel ou compra assistida".  

file:///C:/Users/Lidiane/Desktop/www.meon.com.br
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Cerca de 120 famílias aceitaram a proposta da prefeitura e mudaram-se do local, 

o restante das famílias resiste à remoção, recusando todas as propostas e alegando a 

ausência de um estudo sobre o reassentamento dessas famílias no EIA/Rima para o 

licenciamento da Via Banhado, por conta disso, a obra da Via Banhado foi adiada para 

que esse estudo fosse inserido no EIA/Rima.  

 

Figura 21: Comunidade Nova Esperança 

 

 
 

Fonte: Sardinha, Jornal O Vale, Disponível em: http://www.ovale.com.br/s-o-

jose-exclui-via-banhado-de-financiamento-do-bid-1.592301. Acesso em: 10 de junho de 

2015. 

 

Por conta do atraso no licenciamento ambiental, a obra que a princípio seria 

financiada pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) no valor de cerca de 

R$ 74 milhões, deverá receber agora o financiamento pela Caixa Econômica Federal, 

contudo, a liberação da verba ainda está em negociação com o governo federal. Essa 

mudança do modelo de financiamento da obra fez com que a "defensoria pública do 

Estado de São Paulo pedisse na justiça a anulação do processo de licença ambiental  

da Via Banhado"17. 

                                                 
17 O VALE, 9 de junho de 2015, disponível em: http://www.ovale.com.br/defensoria-quer-anulac-o-da-

licenca-da-via-banhado-1.593636 . Acesso em: 10 junho de 2015. 

http://www.ovale.com.br/s-o-jose-exclui-via-banhado-de-financiamento-do-bid-1.592301
http://www.ovale.com.br/s-o-jose-exclui-via-banhado-de-financiamento-do-bid-1.592301
http://www.ovale.com.br/defensoria-quer-anulac-o-da-licenca-da-via-banhado-1.593636
http://www.ovale.com.br/defensoria-quer-anulac-o-da-licenca-da-via-banhado-1.593636
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Este é mais um caso onde o poder público municipal tenta esconder a pobreza 

presente na cidade enviando-a para a periferia. Essa obra expulsará as famílias daquele 

local apenas para melhorar o tráfego para a elite joseense, concentrados na região oeste 

da cidade, as famílias que ficarem no local após a construção da Via Banhado, terão 

uma enorme barreira entre a comunidade e o centro da cidade, visto que a Via bloqueará 

o acesso dos moradores ao centro. 

 Francisco de Oliveira (2003) demonstra, na reedição de “Crítica à Razão 

Dualista” (originalmente publicado em 1973), que as diferenças sociais não 

correspondem ao atraso, mas justamente ao oposto: são frutos do desenvolvimento. Sob 

esta perspectiva, o desenvolvimento industrial massivo da cidade de São José dos 

Campos não proporcionou – conforme mostrou o autor – a supressão das mazelas 

sociais espacialmente constituídas. A produção da riqueza de matriz tecnológica – tão 

evidente na cidade – ainda não é democrática, inclusiva e socialmente transformadora. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Essa pesquisa teve como intuito resgatar o processo de industrialização e 

urbanização de São José dos Campos, interior de São Paulo, que se consolidou como  

polo tecnológico-industrial-aeroespacial, visto que o desenvolvimento da ciência, 

tecnologia e inovação tornaram-se as principais características da cidade após a 

formação do cluster ITA/CTA/Embraer. Sua liderança no setor de tecnologia de ponta 

foi a principal responsável pelo advento de uma grande quantidade de indústrias na 

cidade. 

O desenvolvimento da indústria ocorreu de maneira diferenciada em São José 

dos Campos comparado aos demais municípios da região, sendo o principal responsável 

pela expansão da mancha urbana na cidade. A concentração de indústrias e empresas de 

tecnologia de ponta, por exigir mão de obra qualificada, trouxe consigo uma elevada 

demanda de indivíduos com alto nível de instrução. Esse fator ajudou a construir a 

imagem de uma cidade de classe média e elitista, o que não se trata de uma inverdade, 

tendo em vista que mais de 50% da população atende à essa característica, em 

contrapartida, esse perfil socioeconômico só pôde ser construído mediante a segregação, 

a exclusão, de uma quantidade considerável de pessoas que não fazem parte dessa elite 

joseense. 

Todo o investimento realizado para desenvolvimento de ciência, tecnologia e 

inovação, o avanço na tecnologia aeroespacial e a ascensão da Embraer no mercado 

aeronáutico internacional, serviram para elevar a cidade a uma das principais economias 

do Estado de São Paulo, mas não serviram para suprir a carência habitacional 

ocasionada pelo crescimento da população, que se intensificou após a concentração das 

indústrias na cidade.  

Então, para quem serviu esse desenvolvimento? Para quem serve essa 

tecnologia de ponta? Evidentemente não serve para os trabalhadores operários da maior 

empresa de aviação do país, ou para os moradores da Comunidade Nova Esperança, que 

correm o risco de serem expulsos de suas casas em prol do "desenvolvimento" da 

cidade, também não serviu para evitar a especulação em torno das terras do antigo 

pinheirinho acarretando na remoção mais violenta ocorrida na história da cidade. O 

novo Parque Tecnológico tem como objetivo de longo prazo desenvolver a área ao seu 

redor (os bairros, as escolas, etc.), mas não é possível afirmar que haverá de fato 
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investimentos em uma área que até então é pouco lembrada pelo próprio poder público 

municipal.  

No caso de São José dos Campos, essa população menos privilegiada tem sido 

cada vez mais alvo da segregação socioespacial, pois, na atual configuração da cidade 

não há espaço para o contraste ocasionado pela pobreza nas áreas centrais, e para 

manter essa imagem de cidade de classe média, as comunidades carentes são removidas 

para as áreas periféricas da cidade, onde nem sempre encontram infraestrutura 

suficiente, além de ser mais difícil o acesso ao trabalho, aos hospitais e postos de saúde.  

Desta forma, nos cabe analisar e refletir de maneira crítica a realidade ofuscada 

pelo enaltecimento dado às grandes indústrias e empresas, e ao próprio 

desenvolvimento – econômico, social, espacial, tecnológico –, que historicamente tende 

a privilegiar os grupos hegemônicos, e que apesar de trazer benefícios para a região e 

sua população – como o aumento na oferta de empregos, melhora na qualidade de vida, 

etc. –, esconde as contradições, questões e tensões, presentes na cidade e que devem ser 

discutidas e problematizadas. 
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