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O espaço: condição ativa da realização social e 
produtiva

As localizações antigas condicionam as novas localizações...
Tendência da organização do espaço reproduzir suas linhas de 
força...  

...Metropolização | Des metropolização...

Primeira questão de pesquisa: que outro princípio de seletividade 
espacial para favorecer a organização socialmente necessária?

Milton Santos. Por uma Geografia Nova. São Paulo, EDUSP, 2012
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[Des] metropolização: separação e reforço de 
processos e formas-conteúdos de 
metropolização em outros lugares

[Des] localização de fatores da 
metropolização ocasionando reorganização 
das condições pré-existentes do espaço 
regional

A Urbanização Brasileira (SANTOS, 1993) 
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Verticalização: fator político-econômico de des-
metropolização?

Urbanidade metropolitana: irradiação cultural-
ideológica e formas-conteúdo da des-
metropolização?

Quais os nexos entre verticalização e 
urbanidade?
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HIPÓTESE
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A significação das formas de adensamento vertical, em 
diferentes regiões e cidades, se completa pela lógica de 
localização que as constitui em dado lugar na condição 
de objeto construído e instância do acontecer social.

Essa lógica conduz a desmetropolização e se materializa 
no espaço construído das cidades da região, que se 
tornam, por isso, cidades similares à organização do 
espaço metropolitano e à urbanidade metropolitana e, 
pelas contradições que engendra, cidades dissimilares a 
esta mesma organização e urbanidade.

Localização: um feixe de forças sociais convergentes em um lugar 
(M. Santos. Espaço e método) 



Cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte 
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Crescimento (%) de Moradores em domicílios do tipo apartamento, 2000-2010
Crescimento (%) de Domicílios do tipo apartamento, 2000-2010

Municípios 2000 - 2010 2000 - 2010

São J. Campos 75,1 91,5

Taubaté 52,9 75,9

Jacareí 27,3 47,8

Guaratinguetá 70,4 95,1

Ubatuba 74,0 92,7

Caraguatatuba 50,3 73,4

MORADORES                                           DOMICÌLIOS

Região 67,6 86,1

Fonte: Censos Demográficos 
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Percentual de moradores em apartamentos no total de moradores, 2010
Percentual de domicílios tipo apartamento no total de domicílios, 2010

Municípios Pop Residente % em apart. Domicílios % tipo apart.

Aparecida 34.649 6,6 10.343 8,0

Campos do J. 47.289 3,2 14.299 4,2

Caraguatatuba 99.905 3,1 31.934 4,2

Guaratinguetá 111.622 3,7 34.183 5,1

Jacareí 210.855 5,0 64.200 6,2

São José dos C. 628.183 13,5 189.503 17,5

Taubaté 276.799 5,9 83.831 7,9

Ubatuba 78.560 4,2 25.075 5,5

Região 2.248.235 6,2 684.580 8,0

Fonte: IBGE, Censo demográfico, 2010 

Perguntas elementares: Por que verticalizar? Qual a necessidade? Onde? 
Que densidade estimula a condição para a urbanidade? 



Adensamento 
vertical

Edifícios em 2018
Processos 

embrionários de 
verticalização

Especificidades

Técnica de análise espacial  
Kernel

Fonte: Google Earth



Des metropolização e reorganização regional
Adensamento urbano e verticalização: evidências da 
urbanização | cidade-região linear no Eixo Dutra e, com 
significação distinta, no litoral.

Outras evidências pontuais de verticalização, como o caso de 
Campos do Jordão, por exemplo, que se não representam, por 
suas formas, conexões com o que é metropolitano, pelas 
lógicas de reprodução ampliada do espaço metropolitano, por 
hipótese, sim. 

Adensamento e diversificação das formas de 
verticalização em São José dos Campos
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Edifícios residenciais e para fins de comércio e 
serviços: signo da acumulação do capital, de 
modernidade e apropriação simbólica pelo 
marketing urbano | condomínios- clube

Contextos socioeconômicos e políticos e 
produção social do espaço

 Identificação de agentes | ação do Estado

Periodização (até 2000 | até 2015) e 
mapeamentos dos edifícios & relação com leis e 
instrumentos urbanísticos

Relações entre verticalização, acessibilidade e 
localização: deslocamento do centro para 
certas regiões (predomínio de media e alta 
renda) a questão regional

São José dos Campos  
Estudos da Verticalização

Adriane A. M. Souza
Um estudo do crescimento 

vertical da cidade de São José 
dos Campos

Cristiane Paiva
Análise multitemporal da 
distribuição espacial dos 

edifícios de escritórios em 
São José dos Campos

Paulo E. O. Costa 
O Edifício e a Lei em São José 

dos Campos



São José dos Campos
Número de moradores 

por apartamento

4 e 5 moradores/apt.

Renda alta e média



São José dos Campos
Acessibilidade 
Centralidades 
Verticalização



Paisagens da verticalização
Adensamento e desagregação



A caminho da construção de sentidos interpretativos 

(ainda exploratórios): E as relações com a questão da 

urbanidade?

Sentido da proporção (T. de Chardin, 2006): 

para distinguir e graduar a diferença de escala que separa os 

lugares da verticalização regional, nas dimensões e nos 

ritmos, da grandeza da verticalização no contexto 

socioespacial metropolitano.

Tipos ideais [ metropolitanos] e variação tipológica [cidades]

Adensamento | Verticalização | Urbanidade 
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Assim como se deve pensar na verticalização e nas formas do 
espaço adensado pela construção de edifícios, conjuntos e 
condomínios verticais, não se poderá pensar nas urbanidades
afeitas aos lugares do adensamento vertical (e seus modos de 
vida) em si mesmas. 
É preciso integrá-las na perspectiva histórica e totalizante das 
contradições socioespaciais (outras formas de adensamento e 
urbanidades) e dos atributos de  urbanidade– tal como se 
poderá melhor explorar os aportes  bibliográficos e  de 
interlocuções no campo dos estudos urbanos e regionais e  
interfaces disciplinares.
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Des metropolização e espaço regional | Urbanidade & urbanidades

1. A nova experiência do tempo social e do espaço 

que se efetiva com a globalização e a aceleração 

contemporânea 

2. A alteração das relações entre o que está perto e 

longe e entre forma e conteúdo 

3. Os usos e apropriações do que é publico e privado

4. A socio diversidade e as perspectivas de construção 

de outro modelo cívico, fundado na radicalização 

democrática e força de resistência das práticas 

socioespaciais cotidianas.

A condição ativa do espaço | urbanismo & os ensaios de universalidade, 
humanidade e comunidade...


