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RESUMO  
O Plano Estratégico Centro Vivo visa requalificar a área central de São José dos Campos através de atuações 
públicas e privadas. O objetivo fundamental é estimular a permanência das pessoas na região, respeitar a sua 
história, abrigar diversos usos e pessoas, estimular os modos suaves de transporte e melhorar a qualidade de 
seus espaços públicos. 
PALAVRAS-CHAVES  
Requalificação urbana; Centro urbano; Plano urbanístico; Intervenção urbana. 
 
INTRODUÇÃO 

A degradação dos centros urbanos tem sido uma problemática vivida nas últimas décadas em diversas 
cidades ao redor do mundo e se tornou um tema recorrente aos urbanistas, que têm se dedicado à busca de 
soluções para questões que se tornaram crônicas, tais como: o esvaziamento da população residente; a 
mudança do perfil socioeconômico da população usuária do Centro; a escassez de áreas para novos usos e 
para melhoria da infraestrutura; e a criação de novas centralidades concorrentes ao Centro, resultante do 
processo de expansão urbana.  

As principais consequências do conjunto dessas mudanças são a degradação do patrimônio 
construído, desvalorização imobiliária do Centro e a sensação de insegurança pela falta de fluxo de pessoas. 
Uma vez havendo um abandono generalizado, abre-se lugar à ocorrência de atividades ilegais e informais, 
como o comércio ambulante, a prostituição e a concentração de usuários de drogas, degradando essas áreas 
de enorme importância histórica para as cidades. 

Em São José dos Campos a ideia de reabilitação já é corrente há algum tempo, tendo a Prefeitura 
elaborado alguns projetos de melhorias para a área central, porém foram ações isoladas e que não resultaram 
em uma mudança estrutural. Confirmou-se a necessidade de um plano integrado para a área central, que 
contemplasse diversos projetos e ações para a consolidação da requalificação da área de modo estrutural e 
efetivo.  

Então iniciaram-se os estudos para elaboração do Projeto Centro Vivo. Estudos técnicos e um 
diagnóstico colaborativo possibilitaram uma melhor compreensão da área, a delimitação do perímetro de 
atuação e a formatação do plano estratégico. O Plano Estratégico Centro Vivo tem o objetivo fundamental de 
estimular a permanência das pessoas na região, estimular os modos suaves de transporte e melhorar a 
qualidade de seus espaços públicos, tornando-os atrativos e dinâmicos. 

O conceito de plano estratégico utilizado neste projeto segue a metodologia adotada pelos urbanistas 
Borja e Castells que definem um plano estratégico urbano como “um”. O Plano Estratégico é composto por 
Programas, que apontam as diretrizes estratégicas, os projetos conceituais e as recomendações de 
intervenções urbanísticas que serão necessárias para se alcançar os objetivos esperados dentro de um 
horizonte de implantação de 10 anos, sendo previstas ações a curto, médio e longo prazo. 
 
DIAGNÓSTICO 

Alguns estudos específicos foram realizados para a compreensão das particularidades da área de 
abrangência do Plano Estratégico. O diagnóstico é essencial para esclarecer os problemas do Centro, 
identificar possíveis soluções e embasar as proposições futuras. Na primeira etapa do Centro Vivo foram 
realizados diferentes tipos de análises, que serão descritos a seguir:  

� Estudos técnicos específicos para o Centro Vivo e análise de outros estudos realizados para a mesma 
área, tais como levantamento fotográfico e cadastral, e estudo feito pela empresa TC Urbes, 
consultora deste projeto;  
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� Pesquisa qualitativa e quantitativa, visando conhecer a percepção da população sobre o centro da 
cidade; 

� Oficinas de Colaboração do Centro Vivo, que produziram um diagnóstico colaborativo que captou a 
complexidade dos anseios, valores, dificuldades e pontos críticos do Centro percebidos pelos 
cidadãos. 

 
Estudos Técnicos 

Estes levantamentos são subsídios técnicos para uma análise da situação atual do Centro e para a 
identificação das potencialidades e fragilidades locais, que incluem:  

• Caracterização do Perfil Socioeconômico; 
• Caracterização do Uso do Solo; 
• Caracterização da Mobilidade Urbana; 
• Análise da Legislação Urbanística. 

O diagnóstico demonstrou que o Centro de São José dos Campos é utilizado de forma intensa pela 
sua população, em especial das classes mais baixas, com especial destaque para o calçadão e seu entorno, 
como local de comércio e serviço, e para as praças, utilizadas como espaços de descanso e convívio. 

No entanto, foram apontados também os problemas que existem na área e que precisam ser 
solucionados para que o Centro seja plenamente usufruído pelas pessoas em todo o seu potencial: 
degradação de certos espaços, onde a falta de manutenção e cuidado prejudicam o uso do espaço; usos 
conflitantes com os pedestres, como os estacionamentos nos recuos das edificações; os pedestres são 
colocados em segundo plano nas travessias das vias, priorizando o fluxo e a fluidez de veículos em 
detrimento do conforto e segurança das pessoas a pé; promoção do fluxo de passagem de automóveis; 
excesso de carregamento do terminal central e da Av. São José pelo transporte público; entre outros. 
 
Pesquisa Quantitativa 

O objetivo desta pesquisa foi conhecer as percepções, os valores e as motivações dos usuários da 
região central de São José dos Campos, caracterizando a frequência ao Centro da cidade em função das 
variáveis como sexo, idade, escolaridade, ocupação, renda e região de moradia. A pesquisa foi realizada 
através de questionário estruturado com questões fechadas e abertas, aplicado a frequentadores do Centro.  

Os resultados da pesquisa mostram que quase 75% das pessoas que frequentam o Centro o fazem 
por motivos de compras e serviços. Hoje o Centro é pouco frequentado por motivo de lazer, conforme 
mostrado no gráfico a seguir. 

 
Figura 1 – Principal motivo de ida ao Centro 

Quando analisada em função de sua distribuição pelos grupos etários, há uma inversão da ordem de 
relevância dos motivos para o grupo dos maduros. A figura 2 mostra que é no grupo dos que têm mais de 50 
anos que o motivo lazer aparece com mais força, sendo o terceiro motivo em importância. Já os motivos 
estudo e procurar emprego aparecem com certa frequência entre os jovens. 



     

3 

 
Figura 2 – Principal motivo de ida ao Centro distribuídos por faixa etária 

A maior parte dos frequentadores vai ao Centro utilizando ônibus. O espaço também é bastante 
acessado através do modo automóvel. Os demais modos aparecem com intensidade bem menor, conforme 
figura 3, reforçando a necessidade de se incentivar os modos suaves de transporte. 

 
Figura 3 – Modal de transporte utilizado para ida ao centro 

A pesquisa procurou levantar as percepções e avaliações dos frequentadores com relação a alguns 
aspectos do Centro. Com relação à conservação das calçadas, 66% consideram que são ótimas ou boas. Já 
27% avaliam como ruins ou péssimas. Com relação às percepções segundo os grupos de idade, foram os 
frequentadores do grupo acima de 50 anos os mais rigorosos. Quando avaliado o espaço das calçadas, há 
um equilíbrio maior entre as opiniões positivas e negativas. 

A iluminação é considerada ótima/boa por 70% dos entrevistados. A classificação como ruim/péssima 
é atribuída por 12%. Neste quesito, é elevado o percentual dos que responderam não sabe (17%), o que pode 
estar relacionado com o fato de que o Centro é pouco frequentado à noite.  

O trânsito no Centro é avaliado como ruim/péssimo por 77% dos respondentes. O grupo etário adulto 
(30 a 59 anos) é o mais crítico com relação a este item, chegando a 80% os entrevistados deste grupo que 
classificaram como ruim/péssimo. Também os locais para estacionamento foram avaliados de forma negativa 
quanto à sua quantidade e disponibilidade.  

A conservação das praças no Centro da cidade foi classificada como ótima/boa por 74% dos 
entrevistados. A figura 4 aponta os motivos apontados pelos 20% dos entrevistados que avaliam de forma 
negativa a conservação das praças. As categorias frequência ruim (presença de prostitutas, usuários de 
drogas e moradores de rua) e abandono/falta de conservação concentraram 57,5% dos motivos 
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apresentados. Os jovens são os que mais apontam a presença de ambulantes como motivo para a avaliação 
negativa das praças. Já o grupo mais maduro indica principalmente a frequência ruim. 

 
Figura 4 – Motivos apontados por quem considerou ruim ou péssima a conservação das praças no Centro da cidade 

A pesquisa identificou os locais favoritos do Centro da cidade e por fim procurou verificar a frequência 
dos usuários a determinados equipamentos e espaços localizados no Centro. Dentre os espaços estudados, o 
Mercado Municipal é o único com característica de frequência mais intensa: quase 80% dos usuários do 
Centro afirmam que frequentam o local. Este é o único local frequentado por características de compra e 
serviços. Já os locais que oferecem usos exclusivamente de lazer apresentam frequência muito baixa dos 
usuários do Centro. 

 
Figura 5 – Consulta aos usuários do Centro se costuma frequentar ou esteve pelo menos uma vez no ano anterior 
 
Pesquisa Qualitativa 

O objetivo principal desta pesquisa foi investigar a maneira como a população de São José dos Campos 
vê e se relaciona com o Centro da cidade. Verificar suas percepções, motivações e valores quanto à função 
desta região no cotidiano do município e como registro arquitetônico e urbanístico de sua história. 
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Empregou-se a Metodologia Qualitativa por intermédio da técnica de discussões em profundidade. Foram 
realizadas oito discussões em grupo com moradores de São José dos Campos segmentados por idade, 
freqüência ao Centro histórico da cidade e classe social. Esta metodologia de gera explicações e hipóteses 
sobre a postura e as reações dos pesquisados frente ao tema investigado, produzindo compreensão de suas 
motivações subjetivas e objetivas. Ao contrário das pesquisas quantitativas que trabalham com amostras 
maiores, utiliza grupos pequenos em entrevistas com profundidade.  

Inicialmente a pesquisa abordou as percepções dos entrevistados sobre a cidade de forma geral, para 
depois focar mais no centro, entendendo que este se relaciona com a cidade como um todo. Os pesquisados 
ressaltaram a percepção de saudades da cidade da infância.  A saudade está relacionada ao uso, e não à 
contemplação; saudades dos espaços abertos e não dos patrimônios físicos. Essa constatação aponta para 
um desejo de reapropriação de ruas e espaços da cidade como seus, novamente para uso e desfrute. 

Em termos de lazer e cultura, os grupos são praticamente unânimes em afirmar que notam uma grande 
carência. Apesar de ser uma das maiores cidades do estado de São Paulo, São José dos Campos não 
propicia aos seus habitantes possibilidades de lazer a cultura condizente com seu status. Esta é uma queixa 
generalizada, mais forte porém entre os jovens. 

A análise dos grupos revelou que o Centro tem alto valor simbólico: representa a origem, o passado, as 
raízes, a cidade idealizada. No entanto, pouco interage com a representação atual de São José. Para integrar-
se, o Centro deve acompanhar os movimentos atuais da cidade. O Centro aparece como um depositário de 
aspectos marcantes da identidade local. Todavia ele hoje desperta mal estar pelo abandono e pela “invasão” 
de prostitutas, drogados etc. O desejo de reapropriação de suas ruas e seus principais marcos representa o 
desejo de resgatar traços de identidade soterrados pelo tempo. 

No âmbito da revitalização os pesquisados querem a reapropriação pelo uso diário, que represente a vida 
da São José no presente. Nesse sentido, o uso contínuo, constante do Centro significa e trazê-lo para o 
cotidiano da cidade - o uso revigora e traz o Centro para momento atual. 

Para responder às principais questões apontadas pelos grupos é preciso que o projeto Centro Vivo se 
configure como a possibilidade de recuperar origens e raízes, através do uso ressignificado do Centro 
Histórico. Portanto, o projeto deve ser, antes de tudo, o de revitalização da própria identidade de São José. Os 
grupos notam a importância de preservar, mas essa preservação não fará sentido se não estiver apoiada em 
bases reais, ou seja, afetivas. 

O segmento que mais manifesta boas recordações do Centro e ainda o frequenta – embora com queixas – 
é o de classe CD, mais velhos. Mas os mais novos da mesma classe são os que potencialmente mais 
frequentariam o Centro revigorado e transformado em local de entretenimento e cultura, pela falta de opções 
que eles apontam haver em São José. No entanto, as iniciativas devem mirar os hábitos e gostos da classe 
AB, em quem os de classe CD procuram espelhar-se.  
 
Oficinas de Colaboração Centro Vivo 

As Oficinas de Colaboração Centro Vivo proporcionaram um diálogo entre o setor público e sociedade 
civil, na certeza de que com um pensamento coletivo é possível obter uma visão mais abrangente das 
potencialidades e desafios do Centro de São José dos Campos. Foram convidados moradores, 
frequentadores assíduos ou esporádicos e representantes de diversos setores que puderam traçar o 
diagnóstico sobre alguns temas e criar uma visão de futuro para o Centro. 

A experiência do cidadão na sua relação com o Centro é de grande valia no diagnóstico do Centro ao 
incorporar informações que se somam aos levantamentos técnicos.Em busca da garantia de uma gestão 
democrática e da apropriação do Plano por parte da população, foram organizadas cinco Oficinas de 
Colaboração. Elas se tornaram uma grande oportunidade para que novas formas de captar as contribuições 
dos cidadãos fossem experimentadas. 

Decidiu-se pela criação das Oficinas de Colaboração na fase inicial do Plano Estratégico, como parte 
de um diagnóstico colaborativo do Centro, acontecendo em paralelo às outras etapas do diagnóstico técnico, 
de modo que as percepções da sociedade pudessem ser incorporadas ao diagnóstico final e servissem de 
referência na revisão dos valores e objetivos e na proposição das ações integradoras do Plano Estratégico. 

Ao envolver a sociedade no propósito de requalificar o Centro de São José dos Campos, incorporando 
seus anseios e ganhando seu apoio no desenrolar das ações ao longo dos próximos anos, buscou-se garantir 
também a permanência do Plano através das futuras mudanças de governo municipal. 

O papel e a dinâmica da participação cidadã no âmbito da administração pública tem sido objeto de 
estudos e experimentos em muitos lugares do mundo. Muitas metodologias fazem parte de um grande 
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repositório de experiências relatadas, mas a adaptação à realidade local única é condição essencial em todos 
os casos de sucesso.  

Em primeira análise, o histórico da interação entre poder público e cidadãos foi marcado por alguma 
desconfiança na percepção das pessoas. De uma parte, cidadãos ficavam insatisfeitos de que nem sempre 
suas contribuições eram levadas em conta. Em outros casos, em consultas sobre melhorias e novos projetos, 
as mudanças requeridas pela população frequentemente eram feitas em um momento tardio, quando as 
propostas já não poderiam ser alteradas. Ressalta-se que em muitos casos, neste histórico de consultas à 
população, houve a presença de cidadãos menos habituados a olhar de forma coletiva sobre a cidade, e 
prevaleceu, na participação destes, um olhar individualista. 

Além da construção de um diagnóstico participativo, com as oficinas de colaboração buscou-se a 
construção de uma visão de futuro desejada e compartilhada por todos, o que permite combater o imediatismo 
de ações pontuais e incentivar o olhar para os próximos 10 anos do Centro da cidade. A visão de futuro foi 
dividida em 5 itens: geral para o futuro do centro, mobilidade urbana, qualidade dos espaços públicos, 
oportunidade de negócios e patrimônio e diversidade cultural. 

Uma das práticas comuns em planejamento urbano para se ligar o presente ao futuro é a de criar uma 
visão compartilhada sobre o futuro desejado. O processo de criação desta Visão de Futuro envolve 
representantes e líderes de diversos segmentos da sociedade que fazem parte do território em questão. 
Quando se trata de uma cidade ou, neste caso, o Centro da cidade, o processo de criação de uma visão 
compartilhada favorece o diálogo entre os participantes para alinharem os interesses comuns, negociarem 
pontos de vista divergentes e gerar engajamento rumo ao futuro desejado.  

A mobilização dos cidadãos e das organizações da sociedade é essencial para a governança do 
Plano, pois favorece a transparência e o monitoramento entre os envolvidos. A convergência de esforços 
nesta participação é facilitada no desenvolvimento de um Plano Estratégico, que orienta o envolvimento dos 
públicos envolvidos.  
 
PROPOSIÇÕES E RESULTADOS 
 Para a estruturação de um projeto urbano é fundamental a definição de um perímetro de intervenção. 
A delimitação da área implica na caracterização dos problemas a serem enfrentados pelo projeto e nas 
características de uso e ocupação do local. Passa pela definição do tipo de intervenção pretendido e dos 
locais que são propícios para absorverem as modificações. A clara definição do perímetro também é premissa 
quando se pretende mobilizar diversos atores, tanto do setor público quanto da sociedade civil, para 
contribuírem com o projeto.  

Inicialmente previu-se que a área de intervenção coincidiria com o perímetro da Zona Central Um - ZC-
1, área delimitada na Lei de Zoneamento, que mereceria maior atenção pelo fato de concentrar os principais 
patrimônios históricos do município e haver predomínio dos usos comerciais e de serviços, com pouco uso 
residencial, sendo reconhecida pela população de São José dos Campos como sendo efetivamente o centro 
da cidade. A legislação municipal atual estabelece que esta zona necessita de renovação urbana, veta a 
construção de novos usos residenciais e prevê o incentivo do uso de lazer e entretenimento, especialmente 
em período além do horário tradicional. Posteriormente entendeu-se que a Zona Central Dois – ZC2, que 
margeia a primeira, também seria impactada pelas intervenções e optou-se por incorporá-la ao perímetro do 
Plano Estratégico Centro Vivo. Nela se pretende estimular, além das atividades comerciais e de prestação de 
serviços, o uso residencial multifamiliar, o que também irá contribuir com a requalificação desejada. 
 A Figura 6 mostra o perímetro final do Centro Vivo. Pode-se observar a concentração de edifícios de 
destaque e patrimônios históricos na porção norte/oeste do mapa, onde se encontra a ZC1. Já a ZC2 se 
localiza na porção leste/sul da figura. 
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Figura 6 – Mapa do perímetro do Centro Vivo. 
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A definição do formato que seria mais adequado para atingir as transformações desejadas na área foi 
outro ponto relevante na estruturação do projeto. Entendeu-se que as ações de melhorias no Centro precisam 
ser planejadas, coordenadas e articuladas de maneira sinérgica para obter resultados efetivos nos próximos 
dez anos, mas muitas delas não exigiriam modificações nos índices e características de parcelamento do 
solo. Isto significa que uma operação urbana, que focaria mais nos parâmetros urbanísticos de uso e 
ocupação do solo e nas transformações físicas estruturantes da área, não atenderia a todas as demandas do 
projeto.  

Portanto o projeto Centro Vivo assumiu os moldes de um Plano Estratégico, que prevê a estruturação 
de programas temáticos específicos (ações não necessariamente físicas), que abarcam a complexidade de 
temas pertinentes à requalificação do Centro, e em paralelo propõe a estruturação de uma Operação Urbana. 
A figura abaixo mostra o esquema conceitual do Plano Estratégico Centro Vivo, com os programas temáticos 
e um plano urbanístico que prevê intervenções físicas, que devem se viabilizar através de uma Operação 
Urbana. Ambos seriam executados com sinergia, contribuindo para os objetivos do plano. 

 
Figura 7 – Esquema conceitual do Plano Estratégico Centro Vivo 

Como colocado na introdução do artigo, o Plano Estratégico Centro Vivo visa unificar diagnósticos e 
prever ações futuras, com atuações públicas e privadas, estabelecendo a cooperação mútua dos agentes que 
compõem o cenário urbano. Segundo a estrutura adotada deve, por meio de programas e intervenções 
públicas e privadas, aproveitar as potencialidades do Centro e responder ou solucionar os problemas 
diagnosticados na primeira fase do projeto. 
 
Estruturação dos Programas Estratégicos 

Sintetizando o conhecimento obtido nos diagnósticos, o Plano Estratégico Centro Vivo tem como 
diretrizes gerais abrangentes requalificar a Região Central da cidade de São José dos Campos com bases 
nos seguintes conceitos:  

� Garantir a mobilidade urbana e acessibilidade universal;  
� Priorizar os modos suaves de deslocamento, em especial o pedestre;  
� Qualificar e humanizar os espaços urbanos; 
� Promover qualidade de vida ao morador do Centro,  
� Valorizar o patrimônio cultural e a paisagem urbana;  
� Criar e fortalecer as referências turísticas da cidade;  
� Promover a diversidade de uso e de pessoas no Centro;  
� Criar um polo noturno e gastronômico;  
� Garantir a sustentabilidade social, ambiental e econômica;  
� Gerar novas frentes de negócio;  
� Promover a participação da sociedade em todo o processo;  
� Promover Estratégias e ações de desenvolvimento econômico; 
� Incentivar a habitação. 
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Os programas estratégicos contribuem para que as ações dos projetos estejam de acordo com as 
visões de futuro, construídas coletivamente nas Oficinas de Colaboração Centro Vivo, que são parte 
integrante deste Plano Estratégico:  
Visão Geral: Em 2022 o Centro de São José dos Campos deverá ser humano e inovador priorizando a 
mobilidade e acesso da população, com total respeito à história, à cultura, à arte e ao meio ambiente. 
Visão sobre a Mobilidade Urbana: Em 2022 a MOBILIDADE URBANA no Centro de São José dos Campos 
possuirá excelência em seu sistema intermodal de transporte público, privilegiando o conforto e a segurança 
dos não motorizados e a acessibilidade universal. 
Visão sobre a Qualidade dos Espaços Públicos: Em 2022 a QUALIDADE DOS ESPAÇOS PÚBLICOS no 
Centro terá melhoria das instalações, espaços destinados à cultura e lazer, participação da iniciativa privada e 
valorização do sentimento de cidadania, proporcionando conforto e segurança. 
Visão sobre Oportunidade de Negócios: Em 2022 o Centro de São José dos Campos oferecerá 
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS que ampliem a população que consome no Centro, reforçando as 
especialidades existentes de maneira disciplinada, valorizando a produção cultural e respeitando o cidadão 
morador e consumidor em um conceito de centro de compras sustentável pela sua diversidade, com horário 
de funcionamento estendido. 
Visão sobre Patrimônio e Diversidade Cultural: Em 2022, o PATRIMÔNIO E A DIVERSIDADE CULTURAL no 
Centro de São José dos Campos serão compromissados com o desenvolvimento e qualidade de vida do 
cidadão e com o meio ambiente de forma polifuncional, ou seja, comercial, residencial e cultural, com circuito 
diversificado e integrado, reconhecidos por todos os cidadãos.  

Os planos, projetos e ações previstos para implantação do Plano Estratégico Centro Vivo serão 
estruturados em programas que indicarão as diretrizes específicas para cada foco de atuação. Cada 
programa deverá desenvolver projetos de curto, médio e longo prazo, que poderão estabelecer metas anuais 
para que sejam atingidos os padrões desejados. Para o andamento dos trabalhos deverão ser estruturados 
grupos de trabalhos em diversas secretarias municipais, algumas vezes estes grupos deverão ser 
multidisciplinares, coordenando esforços de diferentes secretarias em um único programa. Seguem os seis 
programas do Plano Estratégico:  

� Programa Centro Vivo com Mobilidade (Mobilidade Urbana); 
� Programa Centro Vivo Espaço Urbano (Qualidade do Espaço Público); 
� Programa Centro Vivo e de Oportunidades (Oportunidades de Negócios no Centro); 
� Programa Centro Vivo e Vibrante (Entretenimento e Diversidade Cultural); 
� Programa Centro Vivo e Humano (Cidadania e Desenvolvimento Social); 
� Programa Centro Vivo para Morar (Qualidade de Vida para quem mora no Centro). 

O detalhamento das ações pertinentes a cada programa1 deve ocorrer após a criação dos citados 
grupos de trabalho, de modo concomitante ao planejamento de instrumentos de governança. Além do 
detalhamento dos projetos, os próximos passos para a continuidade do Plano Estratégico é a sua 
regulamentação através de lei específica, o que inclui a Operação Urbana. Isto irá oficializar as propostas, 
garantir permanência do plano ao longo dos anos e conquistar apoio público e privado para a implantação das 
ações previstas.  
 As primeiras ações previstas já foram colocadas em prática, como a criação de centros de comércio 
popular para remover os ambulantes dos passeios públicos, reabertura da Igreja São Benedito, edifício de 
interesse arquitetônico tombado que foi reaberto como espaço cultural, alargamento de calçadas através da 
remoção de faixas de estacionamento, reforma de praças e criação de um novo calçadão.  
 
CONCLUSÕES 

O projeto possui alto índice de aprovação junto à sociedade, que apoia a implantação das ações e a 
remodelação do centro com o objetivo de resgatar a qualidade dos espaços e o convívio entre as pessoas. 
Percebeu-se ao longo do trabalho a relação simbólica e afetiva que os cidadãos tem com o este local. Além 
destas questões que são pertinentes à maioria dos centros urbanos, em São José dos Campos o projeto é 
uma oportunidade de se oferecer opções de lazer para a cidade, que é tão carente de opções neste sentido, e 
de criar uma zona criativa e dinâmica, permitindo que pessoas de diferentes classes sociais encontrem um 
local propício para a convivência, para o desenvolvimento de novos modelos de negócios e para se locomover 
de modo mais sustentável. Além disto, o projeto pretende permitir que as pessoas se reconectarem com a 
                                                                 
1
 Dentre os seis programas, o mais detalhado na fase de estruturação do projeto foi o de mobilidade urbana, que está 

apresentado em um artigo também publicado no 19º Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito da ANTP. 
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identidade da cidade, que se perdeu com a explosão demográfica, fruto da imigração de pessoas de todo o 
país, que aconteceu nas últimas décadas. 
 Este trabalho tem como premissa o envolvimento de diversos atores, para que ele seja legítimo e que 
seja efetivamente implantado, o que demanda um grande esforço do poder público. No âmbito da Prefeitura é 
necessário o envolvimento de diversas secretarias para a concretização dos programas. Isto é um grande 
desafio, pois tradicionalmente os diferentes departamentos de uma prefeitura se configuram com atuações 
independentes e trabalham com autonomia. No âmbito da sociedade civil o esforço para o envolvimento 
também é grande, pois direta ou indiretamente pessoas de todo o município se relacionam com o Centro. Em 
especial devem ser envolvidos os cidadãos que se relacionam mais frequentemente com a área central, como 
representantes de diversos setores da sociedade, associações de classe, instituições de ensino, empresários 
e profissionais que ali trabalham, moradores e consumidores. 

Para a manutenção do Plano Estratégico Centro Vivo ao longo do tempo é necessário desenvolver 
instrumentos de governança junto à sociedade. A sociedade precisa se organizar em torno dos objetivos do 
Plano para garantir ao Centro Vivo o caráter de perenidade ao longo dos anos. Com a participação 
democrática nas decisões mais importantes o Plano fica menos suscetível às mudanças políticas. Assim 
como ocorreu nas oficinas de colaboração, é necessário continuar o Deste modo, esse primeiro contato 
poderia motivar o exercício da cidadania a partir da cobrança da sociedade à implantação e manutenção do 
Plano. 

As ações relacionadas ao Plano Estratégico Centro Vivo ganharam, a partir das Oficinas, maior 
visibilidade, resultando em apropriação da sua proposta pela população e uma cobrança positiva por parte da 
sociedade e da própria mídia. Espera-se ainda que o natural desenvolvimento do Plano desperte novos 
arranjos entre esfera pública, privada e sociedade civil, para sua governança. 

Para o Plano Estratégico Centro Vivo o caminho para concretizar a sua visão de futuro nos próximos 
anos apresentará novos desafios de articulação, planejamento, execução e monitoramento, mas as soluções 
buscadas estarão sempre calcadas em um fundamento construído pelo espírito e anseio dos seus mais 
legítimos interessados: a população joseense. 
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