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RESUMO 
 
 

Este trabalho tem como objetivo uma leitura do Via Vale Garden Shopping, Taubaté – SP. A 
leitura justifica-se para a compreensão do ambiente construído e entendimento da sua 
implantação considerando realidade do local. Os Parâmetros de avaliação levam em cotam a 
sustentabilidade de fluxos, como a Mobilidade urbana (individual e coletiva) e os fixos, como 
Funções urbanas. Este foi construído com intuito de um modelo de sustentabilidade, voltado 
para o significado da palavra "garden " que significa jardim. Apesar de receber esse nome, o 
shopping não apresenta elementos verdes e o aspecto de jardim e não demonstra nenhuma 
novidade ou inovação em relação ao conceito de sustentabilidade. Verifica-se que o termo foi 
utilizado como marketing de venda e não se justifica na sua construção. O shopping se 
encontra entre duas rodovias bem movimentadas (Rod. Governador Carvalho Pinto e Rod. 
Presidente Dutra), apesar da localização privilegiada em relação ao fluxo de pessoas que 
perpassam a Via Dutra todos os dias, o acesso ao shopping é precário, dispondo de um 
acesso por um túnel ou direto da rodovia, não dispõe de sinalização eficiente. Esta localização 
foi escolhida para atingir o consumidor de todo o Vale do Paraíba e não apenas da cidade de 
Taubaté, como podemos identificar no próprio nome dado ao shopping. O shopping conta com 
uma paisagem de frente a Serra da Mantiqueira, oferecendo a seus visitantes pontos com 
vistas privilegiadas ( restaurantes ). Externamente o shopping se encontra atrás do 
estacionamento, que oferece 1400 vagas aos seus visitantes, muitas pessoas que chegam de 
transporte público, são largadas na porta do shopping (do lado de fora ), e precisam andar o 
estacionamento todo para adentrar. Graças a chegada do shopping no bairro São Gonçalo, a 
população do bairro foi beneficiada com alguns serviços, antes não existia internet a cabo, com 
a chegada dele, as pessoas já tem acesso a essa tecnologia. A segurança no entorno 
aumentou consideravelmente, por conta do aumento no fluxo de pessoas e carros, no entanto, 
não ouve um acréscimo no policiamento, o Shopping conta com segurança particular. A 
limpeza é feita por uma empresa terceirizada. O Shopping trouxe muitos empregos para os 
moradores que moram ao seu redor. Alavancou a especulação imobiliária, com a valorização 
dos lotes nas suas imediações, trouxe investidores em alguns empreendimentos como 
condomínios fechados, concessionárias de carro, posto de gasolina. Não só o bairro em seu 
entorno foi valorizado, mas também algumas áreas que ficam ao lado da marginal da Via Dutra, 
pois foi reformada para ter um acesso melhor ao Shopping, portanto algumas empresas viram 
uma oportunidade de grande movimento e investiram nesses locais, ainda que precisem de 
muitas melhorias nessas duas marginais. A vinda do shopping trouxe valorização para o bairro 
mas não trouxe investimentos para a população que ali reside, que são de classe média baixa, 
os investimentos que ali estão sendo construídos são de classe média alta. Verifica-se que Via 
Vale Garden Shopping atua na cidade como um vetor de crescimento urbano para toda uma 
região. Já causou diversas mudanças na cidade de Taubaté, boas e ruins, como geração de 
empregos, valorização imobiliária, mudanças no tráfego e fluxos e outras. Pode-se identificar 
que o órgão público deveria tomar consciência deste processo de desenvolvimento urbano e 
traçar diretrizes para que o crescimento possa acontecer de forma sustentável, com ações que 
valorizem a população residente no local 


