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“A memória das cidades traz marca dessa tensão, das idéias e  

ações empreendidas por seus habitantes. Sua referência física 

 se concretiza pela ação dos homens e transforma-se em  

espaço de produção das relações sociais encravado 

 em cada parte, em cada pedaço edificado".  

 

(VEIGA, 1994, p. 9) 



 

RESUMO 

 

Em 4 de janeiro de 1954 foi autorizado pelo presidente da República Getúlio Vargas 

o funcionamento da Faculdade de Direito de São José dos Campos. Com pouco 

mais de 44 mil habitantes na década de 1950, a cidade conhecida por seus bons 

ares e instalação de sanatórios para tratamento de tuberculosos havia recebido 

recentemente a instalação do Centro Técnico Aeronáutico - CTA e do Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica - o ITA. Este trabalho tem como objetivo analisar se a 

criação desta Faculdade, com a formatura da primeira turma em 1959 e a 

inauguração do prédio em 1961, seriam uma forma de afirmação concreta e 

simbólica da cidade e sua elite em relação aos novos recém-chegados do ITA e do 

CTA; se esta relação entre os moradores da cidade e os outsiders foi conflituosa a 

ponto de gerar uma resposta da elite local na forma de um estabelecimento de 

ensino e, finalmente, se seria possível para a elite da cidade se reafirmar com novas 

inserções ao campo de ensino superior, fazendo uma ligação entre conhecimento, 

desenvolvimento e legitimação. Para esta pesquisa, foram utilizadas além da revisão 

bibliográfica, dois jornais da época: o Correio Joseense, publicado na cidade, e o 

Correio de Manhã do Rio de Janeiro; entrevistas de três fontes diferentes (o projeto 

Patrimônio Humano da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, da TV Univap e do 

CEHVAP - Centro de História & Memória da Univap), que foram escolhidas de 

acordo com o discurso do entrevistado em relação a sua vivência nesse período. 

 

Palavras-Chave: Elite, Legitimação, São José dos Campos, Desenvolvimento 

Regional, População e Espaço 

 



 

Elite and legitimation: The creation of the Law School in São José dos Campos 

 

ABSTRACT 

 

On January 4, 1954, the President of the Republic Getúlio Vargas authorized the 

operation of the Faculty of Law of São José dos Campos. With a little more than 44 

inhabitants, the city known for its good air and installation of sanatoriums for 

treatment of tuberculosis had received a few years earlier the installation of the 

Technical Aeronautical Center - CTA and the Technical Aeronautical Institute - ITA. 

This work aims to analyze whether the creation of this Faculty, with the graduation of 

the first class in 1959 and the inauguration of the building in 1961, would be a 

concrete and symbolic affirmation of the city and its elite in relation to the new 

arrivals of ITA and of the CTA; if this relationship between city residents and the 

outsiders was conflicting enough to generate a response from the local elite in the 

form of an educational establishment, and finally whether it would be possible for the 

city's elite to reassert itself with new insertions into the field of superior education, 

making a connection between knowledge, development and legitimation. For this 

research, two newspapers of the time were used: the Correio Joseense, published in 

the city, and the Correio de Manhã in Rio de Janeiro; interviews from three different 

sources (the Human Heritage Project of the Fundação Cultural Cassiano Ricardo, TV 

Univap and CEHVAP - Center of History and Memory of Univap), which were chosen 

according to the interviewee's discourse in relation to their experience in this period. 

 

Keywords: Elite, Legitimation, São José dos Campos, Regional Development, 

Population and Space 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Pela Lei Complementar 440/11 de 27 de abril de 2011, o prédio da Faculdade 

de Direito do Vale do Paraíba, pertencente à Univap - Universidade do Vale do 

Paraíba, foi tombado como patrimônio histórico da cidade pelo Comphac - Conselho 

Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 2011). No mesmo ano, foi criado o CEHVAP - Centro de História & 

Memória da Univap, que começou suas atividades em agosto, sendo coordenado 

pelas professoras Dra. Maria Aparecida Papali e Dra. Valéria Zanetti. Na fig.1, é 

possível ver um cartão postal da Faculdade de Direito, sem data especificada mas 

possivelmente entre as décadas de 1960 e 1970. 

 

Figura 1. Cartão Postal da Faculdade de Direito do Vale do Paraíba.  

 
   Fonte: Faculdade..., [19--]. 

 
Entre os objetivos do CEHVAP estão a gestão documental e a reconstrução 

do processo histórico da criação dos cursos que pertencem à Univap. Um dos 

principais focos do Centro são os cursos mais antigos da Universidade, 

particularmente aquele que foi o seu primeiro: o curso de Direito, autorizado pelo 

Decreto nº34.889 de 02/10/54 (ACERVO CEHVAP). 
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Como forma de melhor compreender esses períodos e como esses cursos 

foram imaginados e criados, o CEHVAP usa do recurso de história oral, colhendo 

depoimento de pessoas que participaram desses cursos naquele período, fossem 

como alunos, professores ou funcionários. Atualmente, o CEHVAP conta com um 

acervo de 91 entrevistas. 

Foi como participante do CEHVAP, primeiro como estagiária em 2014 e 2015 

e a partir de 2016 como funcionária, que surgiu meu interesse pela história da 

Faculdade de Direito, o curso mais antigo da Univap. Notou-se que grande parte dos 

depoimentos partiam de uma afirmação que foi resumida por Amilton Maciel para o 

livro "Elementos Históricos da Univap e de seu berço": 

 

Os dois progressistas mestres joseenses [Everardo de Miranda 
Passos e Domingos de Macedo Custódio] se entusiasmam com a 
iniciativa e passam a sonhar com a ideia de criar em São José dos 
Campos também uma Faculdade. Naquele momento desejam para a 
cidade um curso superior voltado para o campo das ciências sociais 
ou humanas, de modo a oferecer novas opções de estudo à 
juventude local e valeparaibana para, desse modo, atingir um 
desejável equilíbrio intelectual, já que, quanto ao ensino das ciências 
exatas, o ITA satisfazia plenamente e com excelência as pretensões 
dos jovens estudantes  (MONTEIRO, 2002, p. 16). 

 

Posteriormente, Everardo de Miranda Passos e Domingos de Macedo 

Custódio prefeririam instalar na cidade uma Faculdade de Direito, contagiados pelo 

entusiasmo de um jovem estudante da cidade, Jamil Mattar de Oliveira (MONTEIRO, 

2002, p. 16). Dessa forma, o autor coloca a criação da Faculdade de Direito como 

uma consequência da criação do ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica, uma 

vez que os professores locais pretendiam criar um 'equilíbrio intelectual' entre os 

alunos da cidade e aqueles do Instituto. Ao mesmo tempo, Monteiro indica a criação 

da Faculdade de Direito como parte do mesmo processo da criação do ITA, embora 

fosse perceptível que as motivações, pessoas envolvidas e o período histórico fosse 

outro: a criação do ITA, junto do CTA - Centro Técnico Aeronáutico foi parte de um 

plano nacional-desenvolvimentista, enquanto a criação da Faculdade de Direito, uma 

instituição privada, foi feita como parte de uma política de desenvolvimento cultural e 

educacional local. Além disso, era perceptível em depoimentos e no próprio livro de 

Monteiro uma questão de orgulho muito forte em relação a criação da Faculdade, a 

percepção da sua importância e relação com a cidade e a atribuição de juízos de 
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valor aos homens considerados fundadores da Faculdade, além de vários 

depoimentos fazerem comparações dos cursos da Fundação Valeparaibana de 

Ensino e da Universidade do Vale do Paraíba com o ITA. 

 Levando isso em consideração, em discussão com os orientadores, 

começamos a pensar nesse envolvimento entre aqueles que criaram a Faculdade de 

Direito e sua relação com os 'estrangeiros' - professores e alunos do ITA, advindos 

de outros Estados e países. Nos depoimentos fornecidos ao projeto Patrimônio 

Humano da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, diversos depoentes contaram que 

quando os alunos e funcionários do ITA/CTA chegaram no final da década de 1940, 

surgiram alguns conflitos, tais como: rixas entre os novos estudantes e os jovens da 

cidade em relação às moças joseenses; a qualidade econômica dos novos 

moradores resultou em preços diferenciados no mercado; piadas e comentários 

sarcásticos entre os alunos e funcionários em relação a cidade; além de que, como 

foi dito por Monteiro (2002), os alunos joseenses não eram capazes de passar no 

processo seletivo do ITA. 

Foi possível pensar em uma relação outsiders-estabelecidos similar ao que é 

relatado por Elias e Scotson em seu livro 'Os estabelecidos e os outsiders: 

Sociologia das relações de poder a partir de uma pequena comunidade'. Elias e 

Scotson contam que na cidade estudada, com o fictício nome Winston Parva, os 

autores perceberam por meio de relatórios oficiais, jurídicos, jornais, entrevistas e 

observação participante, que havia dois grupos que formavam uma configuração 

social na cidade: os estabelecidos (insiders), os moradores de Winston, e os recém-

chegados (outsiders). Os autores discutiram como são criados os estigmas sociais e 

qual a sua relação com a autoimagem de cada um, explicando que o tempo de 

moradia foi um dos principais fatores do estigma social, conservando suas tradições 

e coesão social; enquanto os outsiders chegaram com novas crenças e costumes, 

se estabelecendo nos mesmos locais que os antigos moradores. Logo, criaram-se 

relações de poder, preconceito e superioridade, percebidos por meio de situações 

cotidianas. De acordo com Elias, os insiders, que se instalaram primeiro na cidade, 

se consideravam com mais prestígio e conseguiam se articular melhor nas estâncias 

locais de deliberação e poder, enquanto os outsiders eram excluídos dos processos 

de tomadas de decisões na comunidade. 
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 Já em São José dos Campos, foi possível notar uma inversão dessa teoria. 

Desde que se tornara Estância Climatérica e Estância Hidromineral, pelo Decreto 

Estadual n. 7.007/35 e Lei Orgânica do Município n. 2.848/35, a cidade tinha 

prefeitos nomeados pelo Governo. Como resultado, a cidade nunca teve a 

possibilidade – até 1958 – de nomear seu próprio prefeito, sendo geralmente 

nomeados homens de fora da cidade. Homens esses "que chegavam ao poder sem 

ter assumido nenhum compromisso com o povo, porque não tinham passado por 

uma campanha eleitoral", comentou Joaquim Bevilacqua, duas vezes prefeito de 

São José dos Campos (BEVILACQUA apud QUEIROZ, 2008, p. 202).  

 Dessa forma, eram poucos os joseenses que de fato podiam alcançar 

influência nas instâncias de poder e tomadas de decisão - ainda mais tendo pouca 

escolaridade. Mas enquanto Estância, a cidade recebia grande investimento - com 

um clima considerado agradável e propenso para a cura de tuberculose, São José 

dos Campos inaugurou seu primeiro sanatório em 1924 - o Vicentina Aranha. 

Inaugurações de Sanatórios continuaram por anos: em 1928, o Sanatório Vila 

Samaritana, da Associação Evangélica Beneficente; em 1934, o Sanatório Rui Dória; 

em 1935, o Sanatório Maria Imaculada, do Instituto das Pequenas Missionárias; em 

1936, o Sanatório Ezra, da Sociedade Israelita de Beneficência; em 1938, o 

Sanatório Adhemar de Barros, da Liga de Assistência Social e Combate à 

Tuberculose e, em 1946, o Sanatório São José (OLIVEIRA, 2008, p. 128). Além 

disso, a cidade passou por uma fase de industrialização com a instalação de 

indústrias de laticínios e de cerâmica: em 1934, foi fundada a Companhia Fiação e 

Tecelagem Parahyba; na década de 1950, o complexo usina de Leite da família de 

Olivo Gomes. 

 Recebendo um grande fluxo de doentes e médicos sanitaristas, com a 

nomeação de Estância a cidade passou a ter a nomeação de ‘Prefeitos Sanitários’.  

Após ter sido escolhida como local para construção do Centro Técnico de 

Aeronáutica, São José dos Campos também passou a receber diversos acadêmicos, 

professores e funcionários que trabalhariam no ITA. Logo, começaria a dinâmica de 

conflito entre os dois grupos. 

 Esse período na história de São José dos Campos é muito instigante e tem 

sido foco de diversos trabalhos acadêmicos - muitos dos quais serviram como 
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referência bibliográfica para a realização deste trabalho. Por meio deles, é possível 

perceber que a cidade continha diversos grupos em conflito, que se intensificaram 

após a instalação do CTA - ITA. Começa a surgir um impasse, em que os 

funcionários e alunos do ITA passam a ter grande representatividade em relação aos 

moradores da cidade, enquanto esses, os moradores, passam a ficar inquietos com 

a chegada de um novo grupo, que embora estivesse instalado na cidade, tinham 

tudo o que necessitavam dentro de seu campus, iam à região central geralmente 

aos finais de semana e faziam brincadeiras e chacotas em relação à cidade. 

  Tem sido notado que “a história tem estabelecido nítidas relações entre a 

sociedade, o tempo e os espaços urbanos na qual foi construída” (BRANDÃO, 2017, 

p.4). Dessa forma, as relações estabelecidas entre o espaço urbano e o 

comportamento social são de grande importância, fazendo com que seja conhecida 

a relevância da história da produção das cidades, que envolvem elementos políticos, 

sociais, econômicos e culturais (ALFONSIN, 2001, p. 310). Também não tem sido 

possível descrever o processo urbano brasileiro sem mencionar o papel do Direito: a 

sua relação com as cidades tem sido de destaque desde o Brasil Colônia, com um 

sistema de sesmarias, concessões, ocupações, delimitações geográficas e posse 

(ALFONSIN, 2001, p. 311).  

 Assim, essa dissertação tem como objetivo discorrer sobre as seguintes 

questões: a criação da Faculdade de Direito em São José dos Campos em 1954, 

com a formatura da primeira turma em 1959 e a inauguração do prédio em 1961 

seria uma forma de afirmação concreta e simbólica da cidade e sua elite em relação 

aos outsiders? A relação entre outsiders e estabelecidos invertida, aplicada neste 

estudo sobre os iteanos e joseenses, foi conflituosa a ponto de gerar uma resposta 

da elite local na forma de um estabelecimento de ensino, fazendo frente à instalação 

do ITA? A elite da cidade conseguiria se reafirmar perante outras cidades e elites 

por meio de uma maior inserção no campo do ensino? Existe alguma relação entre 

conhecimento e legitimação, e seria então a Faculdade de Direito uma forma de 

legitimar essa elite?  

 Para buscar responder essas questões, utilizaremos como principal referência 

o trabalho sobre outsiders e estabelecidos de Norbert Elias e Jhon L. Scotson, as 
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definições de campo e espaço social de Bourdieu e os estudos de Milton Santos 

sobre redes e cidades locais. 

Como observou Pesavento, 

A forma de um edifício, a função a que se destina, o uso que 
efetivamente dele se fará, a sua inserção na vida de uma cidade e o 
significado que lhe serão atribuídos são elementos que se 
apresentam à decifração do simbólico desse espaço construído. 
(PESAVENTO, 2007, p. 23) 
 

 Dessa forma, exploraremos também o contexto do levantamento do prédio da 

Faculdade de Direito, que seria tombado como patrimônio histórico 50 anos depois 

de sua inauguração. Inaugurado em 1961, se ele seria uma forma de legitimar a elite 

joseense e a cidade perante os recém-chegados; ou seja, como um resultado entre 

o conflito entre estabelecidos e outsiders. Como veremos por meio de publicações 

da época, o edifício seria visto como uma afirmação física (e não apenas simbólica) 

do crescimento da cidade. 
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2 METODOLOGIA 

 

A partir da constituição desses dois grupos distintos na cidade, buscamos 

entender a criação da Faculdade de Direito dentro de um quadro em que novos e 

antigos moradores disputavam posições de prestígio numa sociedade em 

transformação - dada a acelerada urbanização e industrialização da cidade e, 

consequentemente, a intensificação dos fluxos migratórios para ela. Para a 

compreensão da diferenciação e vivência desses dois grupos, utilizamos fontes 

orais: as já citadas entrevistas cedidas ao Projeto Patrimônio Humano, realizadas na 

década de 19901; entrevistas realizadas pela TV UNIVAP em 1994, depoimentos 

cedidos ao Centro de História e Memória da UNIVAP entre 2010 e 2016 e também 

depoimentos colhidos para o livro "Histórias para Contar, Amigos para Encontrar", 

organizado por Soares em 2012 e que conta a história das primeiras turmas do 

CTA/ITA. 

Como observou Sandra Jatahy Pesavento, a oralidade implica em outra forma 

de contar a cidade, além da palavra escrita (PESAVENTO, 2007, p. 20). Ao 

recuperar depoimentos e relatos de memórias, retraçamos uma experiência do que 

foi vivido e do que é possível ser recuperado pela reminiscência, que é transmitida 

para aqueles no presente que não estiveram na cidade do passado:  

 

Fala-se e conta-se, então, dos mortos, dos lugares que não mais 
existem, de sociabilidade e ritos já desaparecidos, de formas de falar 
desusadas, de valores desatualizados. Traz-se ao momento do 
agora, de certa forma, o testemunho de sobreviventes de um outro 
tempo, de habitantes de uma cidade que não mais existe. 
(PESAVENTO, 2007, p. 20). 

 

Para Pesavento, essa é uma história de fragmentos, e que não é 

necessariamente confiável: aqueles que contam a história a estão recontando e 

precisam lidar com o espaço de tempo entre o que foi vivido e o tempo da narrativa 

(PESAVENTO, 2007, p. 20). Alistair Thomson, professor da Universidade de Sussex, 

também conta que na década de 1970 a história oral sofreu a crítica de historiadores 

tradicionalistas que acreditavam que a história oral não era confiável como fonte 

                                                           
1
 As entrevistas foram transcritas como parte do projeto “Memória da fase sanatorial em São José dos Campos 

e campos do Jordão, SP (1920-1960)”, Processo FAPESP 14/11849-0. Plataforma Brasil: CAAE: 
46505115.5.0000.5503 : A História oral como fonte para as linhas de pesquisa do Núcelo Pro-Memória SJC. N. 
do parecer: 1.254.073 



18 
 

 
 

histórica porque era distorcida pela nostalgia, tendências pessoais e influências de 

versões coletivas e retrospectivas do passado (THOMSON, 1997, p. 51).  Como 

observa Thomson, 

 

A memória 'gira em torno da relação passado-presente, e envolve 
um processo contínuo de reconstrução e transformação das 
experiências relembradas', em função das mudanças nos relatos 
públicos sobre o passado. Que memórias escolhemos para recordar 
e relatar (e, portanto, relembrar), e como damos sentido a elas são 
coisas que mudam com o passar do tempo. (THOMSON, 1997, 
p.57). 

 

No entanto, ao mesmo tempo que não é totalmente confiável, também não o é a 

história escrita, pois esta é continuamente reescrita a cada geração (PESAVENTO, 

2007, p.20). 

 Também utilizamos jornais da época: O Correio da Manhã do Rio de Janeiro, 

que circulou de 1901 a 1974, e cujas digitalizações estavam disponíveis no site da 

Fundação Biblioteca Nacional – BNDigital, e o Correio Joseense, jornal da cidade 

que circulou entre 1920 e 1961,  cujas digitalizações estavam disponíveis no site do 

Pró-Memória São José dos Campos, com exceção do período entre 1927 e 1935 e o 

ano de 1950. 

 Como observa Zicman sobre a história da imprensa, a utilização de jornais 

como fonte documental tem se inserido no mundo acadêmico por ser rica em 

elementos e dados e, em alguns períodos, ser a única fonte possível de 

reconstituição histórica, de forma a permitir melhor conhecimento sobre a sociedade 

e suas manifestações políticas e culturais e condições de vida (ZICMAN, 1985, 

p.89). Para Cavalcanti, em seu estudo sobre o jornal como fonte de pesquisa, são 

nos jornais que podemos ver 

 

a atuação viva da elite a construir a sociabilidade política e intelectual 
de uma composição mosaica de tempo, que veio depois a se 
constituir naquele todo compacto, que designamos "passado". 
(CAVALCANTI, 2002, p.1) 

 

 Como observa Flávio M. Heinz em seu estudo sobre as elites, não há 

consenso sobre o que se entende por elite, quem são ou o que a caracteriza: 

emprega-se esse termo em um sentido amplo para referenciar grupos ou categorias 
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que parecem ocupar "estruturas de autoridade ou de distribuição de recursos", 

entendendo por esta palavra os dirigentes, pessoas influentes ou 'privilegiados'. 

Assim, essa noção de elite vem de uma percepção de atores que tem condições 

desiguais em relações a outros indivíduos no que se refere ao desempenho dos 

papéis políticos e sociais (HEINZ, 2006, p. 7). 

 Dessa forma, os jornais Correio Joseense e Correio da Manhã do Rio de 

Janeiro ajudaram a reconstruir o cotidiano daquele momento histórico, e foram 

complementados com as entrevistas dos homens e mulheres que viveram naquela 

época. 

 Para discutirmos sobre a criação feita por uma elite, foi preciso descobrir 

quem era a elite da cidade e quais eram aqueles considerados fundadores da 

Faculdade de Direito. Para descobrir esses dados, foi necessário fazer uma 

pesquisa entre as entrevistas e os jornais disponíveis para consulta. 

 A maior parte da documentação primária para a elaboração da discussão 

proposta aqui veio do Centro de História e Memória da UNIVAP – CEHVAP. 

Trabalhando no CEHVAP desde 2014, tive contato com diversas entrevistas 

realizadas pelo Centro ao longo dos anos, assim como acesso a jornais, fotografias 

e livros sobre esse período. Foi necessário, então, transcrever as entrevistas, fazer 

fichamento dos jornais e montar um recorte histórico, que foi decidido ser, em 

relação à Faculdade, de 1954 até 1961 – o ano da criação e ano da inauguração do 

edifício da Faculdade de Direito do Vale do Paraíba. Foi necessário fazer um breve 

histórico da cidade, vistos aqui na seção I, em que contamos o contexto histórico do 

processo nacional e local, com a criação da cidade e como o município passou a se 

organizar, a partir do início do século XX, para se tornar uma cidade sanatorial; e 

como os reflexos dessa política sanatorial na cidade ajudou a sua passagem para 

uma cidade industrial-tecnológica a partir da década de 1930 e finalizamos com uma 

abordagem sobre a instalação do ITA, ligando a cidade de São José dos Campos a 

um amplo processo nacional de desenvolvimento.  

 Na seção II, "A elite de São José dos Campos" descrevemos quem compunha 

a elite de São José dos Campos e continuamos sobre a independência da cidade e 

sua relação com o título de Estância Climatérica; no capítulo II, descrevemos a 

importância da educação, vista como necessária para um país se desenvolver e 
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industrializar, e como se deu a criação da Faculdade de Farmácia e Odontologia, em 

1953, e a Faculdade de Direito, meses depois, em 1954. Nesse mesmo capítulo, 

exploramos a relação da elite da cidade na criação da Faculdade de Direito.  

 Na seção III, "‘Grandes festividades’: a formatura da primeira turma e a 

inauguração do prédio" exploramos o processo de construção do prédio, como ele 

era visto pelas pessoas da cidade, e qual foi a reação delas com a formatura da 

primeira turma, em 1959, e a inauguração do prédio, dois anos depois, em 1961. 

 Após as referências bibliográficas, constam nos Anexos A, B e C recortes de 

jornais com falas de políticos referentes à autorização de verba para o prédio da 

Faculdade de Direito; o hino da Faculdade de Direito apresentado na inauguração 

do prédio em 1961 e um artigo publicado em 2017 referente às festividades da 

formatura da primeira turma da Faculdade, em 1959. 
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3 CONTEXTO HISTÓRICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 

A cidade de São José dos Campos teve início como um aldeamento indígena 

pertencente a jesuítas. Em 27 de Julho de 1767, a chamada Aldeia do Rio Comprido 

foi elevada à categoria de vila, com o nome São José do Paraíba, marco que é 

comemorado hoje como o nascimento da cidade. Embora a lei de 10 de setembro de 

1611 que regulamentava os aldeamentos indígenas da região tenha feito com que 

os jesuítas fossem expulsos, tendo como consequência o espraiamento dos 

aldeões, os jesuítas retornariam anos mais tarde, se estabelecendo nas fazendas de 

gado. Em 1871, a vila foi elevada à categoria de Cidade (PAPALI; ZANETTI, 2009, 

p. 67). O mapa da Fig. 2 identifica o município de São José dos Campos dentro do 

Estado de São Paulo. 

 

Figura 2. Município de São José dos Campos localizado no Estado de São Paulo. 

 
           Fonte: Wikimedia Commons, 2017. 

 

Durante o século 18, a Vila produzia algodão para alimentar a indústria têxtil 

inglesa, e no século XIX entrou na produção de café, marcando o início de uma vida 

econômica próspera na cidade para pequenos sitiantes. Assim, a população de São 
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José dos Campos aumentou em 70% entre 1886 e 1920, o que coincidiu com o 

início da chamada ‘Fase Sanatorial’ (CARDOSO, 1977, p.3).  

Desde o início do século XX, percebia-se que a instalação de hospitais no 

município poderia ser uma forma de atrair capital econômico. Em 1903, um artigo 

publicado em jornal dizia: 

 

o município já tem 18 mil almas, mas seu progresso é muito lento. 
Faltam capitais, não pode se desenvolver a lavoura. O meio seria 
atrair imigrantes, mas para tal seria preciso núcleos colônias. 
(GALVÃO, 2001, p.25). 

 

 Quatro anos depois, José Sidney, vereador, propunha à Câmara que fosse 

oferecido gratuitamente o terreno necessário para qualquer associação de 

tuberculosos que pudesse construir um sanatório, “gozando isenção de imposto 

predial, se erguido no perímetro urbano” (GALVÃO, 2001, p.25). 

 Com a nova organização na cidade decorrente do planejamento sanatorial, 

São José dos Campos se tornou o destino de doentes e médicos influentes e com 

boa formação, e que passaram a ter grande destaque na política e esferas de poder 

da cidade. Altino Bondesan (1916 – 2001), advogado formado pela Faculdade de 

Direito, nasceu em São Simão (São Paulo) e chegou em São José dos Campos em 

1935. Em um documentário feito pela TV Univap em 1999 sobre a tuberculose na 

cidade, Bondesan conta como era a cidade quando chegou: 

Era uma pequena cidade do Vale do Paraíba, inferior a Taubaté, 
Guaratinguetá, Jacareí, talvez Lorena e Cruzeiro. Tanto que tinha 
fama de ser uma sub-Jacareí, o município ao qual pertencera antes 
de se tornar uma vila independente em 1767. Foi demorada a 
transformação de São José, de uma cidadezinha dependente da 
lavoura em uma estância de cura. O pessoal da cidade a princípio 
teve um pouco de resistência a receber os doentes, mas percebeu 
que eles eram uma fonte de renda, que São José com a decadência 
do café e naturalmente de toda a lavoura, passou a depender 
também muito desses novos elementos que traziam à cidade com a 
sua doença, fortaleza econômica. O doente chegou com o dinheiro. 
E havia doentes ricos, por exemplo do Estado do Rio vinham os 
Avelar... vinham o de Jaú vinham os Almeida Prado, e de São Paulo 
vinha o Crespe, o Matarazzo, etc, de forma que essa gente tinha 
grande poder aquisitivo [....] (BONDESAN, 1999). 

 

Dessa forma, a cidade de São José dos Campos se tornou, a partir da lógica 

de Milton Santos, uma cidade local, "onde as personalidades notáveis eram o padre, 
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o tabelião, a professora primária, o juiz, o promotor, o telegrafista" – embora a 

grande maioria dessas profissões fossem administradas por pessoas formadas fora 

da cidade (VIANNA; ELIAS, 2007, p. 56).  

O termo "cidade local" é utilizado por Milton Santos em "A urbanização 

brasileira" (SANTOS, 2005). Santos descreve que as 'cidades locais' são as 'cidades 

dos notáveis', ou seja, cidades onde as "personalidades notáveis eram o padre, o 

tabelião, a professora primária, o juiz, o promotor, o telegrafista" (SANTOS, 2005, p. 

56). Posteriormente, as cidades locais cederiam lugar á 'cidade econômica', onde as 

personalidades 'notáveis' seriam profissionais que antes viviam nas capitais, como 

bancários, agrônomos e profissionais de comércios especializados. A cidade 

econômica tem estoque de mão de obra de capital de giro, centros de comunicação 

e transporte, sendo polos de difusão de ordens e de mensagens. No entanto, 

transformando-se em uma cidade econômica, a cidade local perde seu poder 

político: para Santos, o papel político é ampliado com as funções de controle da 

atividade econômica, das tradições e da produção local, sendo inserida em uma 

trama de relações que ultrapassa o lugar (SANTOS, 2005, p.56). 

Notamos que na fala de Altino Bondesan existe uma atribuição de juízo de 

valor aos doentes que chegavam na cidade ao dizer que eles trouxeram o dinheiro 

para a cidade e que, embora os joseenses tivessem resistido a sua chegada, ao 

perceber que isso traria benefícios para o município, eles teriam deixado de ser 

contra a chegada dos novos moradores.  

Como vimos com Pesavento (2007) e Thomson (1997), os relatos feitos pela 

história oral implica em memórias recuperadas por meio da reminiscência e 

retransmitidos para aqueles que estão no presente e, assim, recupera-se o 

testemunho de uma pessoa de um outro período - testemunho esse que não é 

necessariamente confiável, uma vez que existe um intervalo de tempo entre o 

período recordado e o presente, podendo ser influenciado por versões coletivas e 

retrospectivas. Dessa forma, é necessário contextualizar e tentar entender o melhor 

possível sobre o período em que o relato se refere, para podermos perceber 

possíveis falhas ou influências em seus depoimentos. 

Alguns autores veem no período pós-guerra (1945-1964) uma fase de 

mudança no padrão de desenvolvimento e, nesta fase nacional-desenvolvimentista, 
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prevalecia o entendimento de que para garantir o equilíbrio do sistema capitalista e 

ampliar a demanda em períodos de lentidão econômica, o Estado deveria intervir na 

economia, além de inserir necessários investimentos públicos (SENRA, 2011, p.4). 

Simone Narciso Lessa, discutindo sobre o planejamento e a construção do polo 

regional de São José dos Campos, concorda que a ação planejadora do estado e a 

industrialização passou a agir com mais intensidade sobre a cidade e a região do 

Vale do Paraíba a partir do Estado Novo, quando foram realizadas obras que 

transformaram as estruturas urbanas brasileiras, com um grande destaque para o 

papel do planejamento urbano e regional. Como observa a autora, desde a década 

de 1930 era apontada "a vocação agropecuária da região, sem, contudo, já naquele 

momento, deixar de indicar a possibilidade da via industrial" (LESSA, 2004, p. 9).  

Na fig.3 é possível ver, por uma fotografia aérea tirada entre 1939 e 1940, 

parte do complexo do Sanatório Vicentina Aranha, um dos maiores e mais famosos 

em São José dos Campos. 

 

Figura 3. Fotografia aérea do Vicentina Aranha, entre 1939/1940.  

 
            Fonte: Instituto Geográfico e Cartográfico, 2017. 

 

Tania Bacelar de Araujo, em seu estudo sobre a experiência de Planejamento 

Regional no Brasil, descreve que a maior evidência desse planejamento, visto como 
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uma intervenção planejada do Estado é o Plano de Metas de Juscelino Jubitschek 

(1955-1960). Para a autora, nesse período o Brasil tinha como projeto básico a 

construção de um parque industrial para entrar para o ranking de principais 

potencias mundiais, e essas propostas eram compatíveis com o capital financeiro e 

produtivo internacional, que se dispuseram a participar instalando no Brasil filiais ou 

a construção da proposta do Brasil como uma grande potência, embora tudo tenha 

sido feito dentro de um "processo interno excludente" (ARAUJO, 2000, p. 87) 

Atuando fortemente no setor terciário, por meio de instalação de diversos 

serviços ligados ao atendimento de doentes tuberculosos, São José dos Campos 

deu início no começo do século XX a um processo de concentração de 

investimentos e centralização. Marcado pelo autoritarismo, o projeto de 

transformação da cidade em um polo regional deslanchou durante o período do 

Estado Novo (LESSA, 2004, p.2).  

No período da Ditadura Vargas, São José dos Campos, agora Estância 

Climatéria, foi alvo do Plano do Reerguimento do Vale do Paraíba, por Adhemar de 

Barros na década de 1939, que tinha como objetivo retomar o progresso da região 

(SOARES, 2007, p. 88). Foi após esse período, durante as décadas que 1940 e 

1960 que São José dos Campos quase dobrou a sua população: 36.279 mil em 

1940 para 77.533 em 1960, embora continuasse sendo ultrapassada por Taubaté 

(SOARES, 2007, p.88) 

É na passagem do milênio que começam a surgir sociedades em que a 

população rural diminui ao mesmo tempo em que os setores sociais urbanos se 

apropriam dos territórios ao seu redor para a implementação de seu modo de vida 

(REIS, 2006, p. 20). Na segunda metade do século 20, ocorreu uma elevação no 

índice de um processo de migração para as cidades e a tendência de formações de 

eixos, no Brasil, uma delas ligando a Região Metropolitana de São Paulo ao Vale do 

Paraíba, em direção ao Rio de Janeiro (REIS, 2006, p. 22). Para Nestor Gourlart 

Reis, é preciso notar que o desenvolvimento científico e tecnológico não ocorreria 

sem investimentos que os viabilizassem, e que eles não seriam viáveis sem projetos 

políticos, de forma que além de ter raízes tecnológicas, o desenvolvimento também 

faz parte de políticas ideológicas, culturais, econômicas e sociais (REIS, 2006, p. 

26). 
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Foi a partir da década de 1950 que começou a se pensar no planejamento 

urbano efetivamente no Brasil: com o crescimento urbano acelerado, os planos 

diretores e zoneamento urbano foram escolhidos como principais instrumentos para 

ordenar o crescimento no perímetro urbano (REANI; MACHADO, 2017, p. 4-5). Em 

seu estudo sobre a influência do meio no planejamento urbano em São José dos 

Campos, Reani e Machado (2017) notam que nesse período, a ação do Estado no 

Brasil se manifestou com poucas ações e falta de iniciativa política. No entanto, São 

José dos Campos apresentou uma realidade diferente. Na cidade houve uma grande 

atuação do Estado, influenciada principalmente pela estrutura e ideologia sanatorial.  

A questão da higiene ocupou o principal lugar no processo de configuração 

das cidades brasileiras, servindo para determinar novas relações, formas de 

sociabilidade, hábitos de vida, criação de leis e instituições dentro das esferas 

administrativas voltadas para o espaço urbano, criando modificações físicas em seu 

traçado. (MARQUES, 2010, p. 18). O mapa seguinte (fig.4) é uma planta da 

“Estância Hidromineral e Climatérica de S. José dos Campos”, com identificação das 

zonas sanatoriais, residenciais e industrial2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 A diferenciação por zonas também era utilizada em propagandas de vendas. Em uma publicação do Correio 

da Manhã do Rio de Janeiro (18/02/1951), lê-se em um anúncio: "Casas Novas - São José dos Campos. Vendem-
se (zona Sanatorial). O Melhor clima do Brasil". 
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Figura 4. Mapa das zonas da Estância Hidromineral e Climatérica de São José dos Campos. Sem 
Data. 

 
             Fonte: Sousa, 2017. 

 

De acordo com Luiz Laerte Soares em seu estudo sobre as transformações 

urbanas que ocorreram em São José dos Campos no período do Estado Novo, no 

início da década de 1930 os líderes e a elite política de São José dos Campos se 

organizaram e demonstraram interesse por esse intervencionismo sanatorial, 

alegando que apenas uma administração municipal que fosse amparada pela verba 

estatal poderia solucionar os problemas urbanos da cidade (SOARES, 2007, p. 92). 

No entanto, publicações do Correio Joseense mostram que a opinião pública sobre 

esse assunto não era homogênea, existindo posicionamentos contrários. 

Em uma matéria de 1935, o Jornal Correio Joseense defendia que a 

autoridade do município não seria possível com a instalação da Prefeitura Sanitária. 

O já nomeado Prefeito Sanitário, o médico Leovigildo Trindade, não era nem mesmo 

conhecido pelo diretor responsável do Jornal, Napoleão Monteiro, e supostamente 

nem pelos seus assinantes, o que criava mais um clima de tensão.  

 

Achamos, como ainda hoje achamos, que a Prefeitura Sanitária, 
além de nos tirar a autonomia política e administrativa, não resolverá 
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o problema da profilaxia conta o perigo da tuberculose, sob cujo 
pretexto foi a mesma creada por decreto do snr. Interventor Federal. 
Poderá haver por parte do Governo do Estado e dos que pleitearam 
a creação da Prefeitura Sanitária, a melhor bôa vontade de bem 
servir ao interesse público. Não queremos duvidar das intenções dos 
que pugnaram pela medida [...] Com a criação da Prefeitura 
Sanitária, perde o nosso município a sua autonomia. Não teremos 
mais eleições de camara. O prefeito, que será, de acordo com o 
decreto, nomeado pelo Governo do Estado, ficará à vontade para 
administrar e, se quizer, poderá alheiar-se à política doméstica, 
mesmo porque, consumado como está o facto, a existencia de 
partidos se torna perfeitamente dispensavel, de vez que foi negado 
ao povo de São José dos Campos o direito de se governar a si 
mesmo" (CORREIO JOSEENSE, 1935, p. 48). 

 

Infelizmente, o jornal não nomeia aqueles que eram contra a instalação da 

Prefeitura Sanitária, mas conta que foi escrita uma carta para o Interventor Federal 

em São Paulo, General Waldomiro de Lima, contra essa transformação. A carta teria 

sido escrita dois anos antes, em março de 1933, quando o prefeito era "o nosso 

amigo e companheiro de directorio, Cel. José Domingues de Vasconcelos". Na carta, 

estava demonstrado "o nosso modo de pensar contrario a innovação" - ou seja, o 

pensamento contrário à transformação da administração da cidade em Prefeitura 

Sanitária (CORREIO JOSEENSE, 1935, p. 48). 

De acordo com uma edição de janeiro de 1935 do jornal, o projeto de 

nomeação da cidade em Estância Sanitária e Climatérica seriam do feito de 

Rodolpho Mascarenhas, que desenvolveu 

 [...] grande actividade no sentido de conseguir do Governo do 
Estado, aproveitando o trabalho dos Drs. Reis Junior, Ivan de Souza 
Lopes e Nelson d'Avila, a transformação da prefeitura local em 
Prefeitura Sanitária. (CORREIO JOSEENSE, 1935, p. 14).  

 

Mascarenhas foi prefeito da cidade entre 1933 e 1934, sendo substituído em 

1935 por Leovigildo Trindade. Essa opinião de que a Prefeitura Sanitária 

atrapalharia a independência da cidade não apenas continuou, como aumentou ao 

longo dos anos, conforme veremos nos capítulos seguintes. 

Como observa Zicman sobre a história da imprensa, até 1945-1950 a 

imprensa brasileira era caracterizada por ser política e apaixonada, "ultrapassando a 

simples função de 'espelho da realidade' para tornar-se um instrumento ativo de 

opinião pública" (ZICMAN, 1985, p.91). Assim, o jornal era dirigido a um tipo de 

público e desempenhava um importante papel no cenário político. 



29 
 

 
 

Cavalcanti (2002) em seu estudo sobre o jornal como fonte de pesquisa, ao 

utilizarmos jornais como fonte histórica é necessário estarmos atentos ao elemento 

teórico que é embutido nas notícias. No passado, o jornalista era considerado um 

intelectual, e o jornal, produzido por 'humanistas e literatos', onde se esperava que 

aqueles que escrevessem as notícias fossem cultos e donos de certa erudição para 

escrever sobre os acontecimentos (CAVALCANTI, 2002, p.4-5). É claro que não 

podemos então deixar de mencionar que Napoleão Monteiro, diretor do Correio 

Joseense, também utilizava seu jornal para fazer oposição, geralmente ao prefeito e 

seus aliados. Desde a segunda metade da década de 1920 Monteiro sofria 

perseguição política por parte de João Cursino, prefeito da cidade de 1913 à 1930 

(CANDIOTO, 2005, p.16). O diretor do jornal chegou a ser demitido do cargo de 

tesoureiro da Câmara Municipal em 1926, supostamente por denunciar abusos 

cometidos pela ‘Empreza Luz e Força’. Ele se mudaria para São Paulo e lá 

permaneceria entre 1928 e 1932, período em que o jornal parou de circular na 

cidade (CANDIOTO, 2005, p.17).  

Assim, embora Monteiro afirmasse que "fosse um nosso companheiro ou 

correligionário político o nomeado para exercer o alto cargo" eles não modificariam 

sua atitude contra a instalação da Prefeitura Sanitária (nota-se que a reportagem é 

escrita toda no plural: "dirigimos", "queremos", "nós", "defendemos", etc.), também 

precisamos ter uma posição crítica em relação a suas publicações. 

Embora não tenha sido possível descobrir pelas matérias publicadas no jornal 

quais outras pessoas eram contra a instalação da Prefeitura Sanitária, publicações 

durante essa década no jornal mostram o preconceito com pessoas doentes em 

notícias e propagandas de estabelecimentos comerciais (PINHEIRO, 2016, p.37). A 

posição do jornal a favor da autonomia política do município se manteria até o final 

de sua circulação, em 1961.  

Embora o teor conflitante das publicações tivesse como foco a política de São 

José dos Campos e a perda de sua autonomia, os forasteiros que vinham para a 

cidade ainda eram vistos como contribuintes para o melhoramento da cultura da 

cidade – embora ainda houvesse preocupação que outros municípios “largassem” 

doentes pobres na cidade. Além de podermos perceber isso no depoimento de 

Bondesan - 'o doente chegou com o dinheiro' (BONDESAN, 1999), muitas vezes o 
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jornal da cidade se posicionava em defesa dos imigrantes quando esses eram 

atacados. 

 Em 1954, panfletos foram divulgados anonimamente na cidade, criticando as 

colônias estrangeiras que estavam se relacionando com a vida política e 

administrativa da cidade. O Correio Joseense publicou uma defesa: 

Êsses honrados imigrantes, que tantos exemplos de trabalho e de 
sacrifício nos deram, lutando, de início, contra muitas adversidades e 
tendo para compensar-lhes somente a nossa hospitalidade, aqui 
venceram, aqui constituíram família e aqui se radicaram tendo no 
coração o Brasil como sua nova Pátria. Nada mais justo, portanto, 
que seus descendentes, nossos irmãos pelo sangue, e que somente 
identificam sua origem genealógica pela manutenção dos 
sobrenomes de seus ascendentes sem que isto lhes tire mérito 
algum de brasilidade - têm o direito e o dever de colaborarem, tanto 
quanto os brasileiros, em todos os setores, inclusive na 
administração pública [...] (CORREIO JOSEENSE, 1954, p. 40) 
 

Para Lessa, São José dos Campos foi uma cidade feita a partir de "estímulos 

externos": primeiro com o período sanatorial, marcado pelas primeiras intervenções 

urbanas e nas políticas públicas da cidade - quando São José dos Campos se 

transformou em uma “cidade local”; depois, no segundo processo, a cidade seria 

aliada a um processo de concentração de investimentos e centralização, com 

grande atuação no setor terciário com instalação de serviços voltados aos doentes.  

Esse período, entre 1930-1950, também foi marcado por investimentos 

públicos e privados e de políticas públicas que transformaram a malha urbana da 

cidade com o estabelecimento de tuberculosos, uma nova divisão social e territorial 

do trabalho e com um processo de "descentralização dos problemas urbanos" de 

São Paulo. Logo em seguida, São José dos Campos se transformou em um polo 

regional com o Estado Novo, em que emergiram os projetos interdependentes e 

marcados pelo planejamento estatal: o projeto industrial, no setor secundário, com a 

presença de indústrias bélicas e transnacionais, e o projeto militar, com a construção 

do CTA - Centro Técnico de Aeronáutica, por intermédio do ITA - Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica, e a proposta de formação de mão de obra qualificada e 

produção de tecnologia e do conhecimento (LESSA, 2004, p. 2-4; SOUZA, 2008, p. 

52). Para Lessa, durante a transição do período sanatorial para o período industrial, 

a substituição dos cenários do sol e dos bons ares pelo espaço marcado por 
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estruturas tecnológicas é uma representação da colocação de Milton Santos da 

substituição do meio natural pelo meio técnico-científico-informacional. 

 

 

3.3 A cidade entra em sua fase industrial/tecnológica: a instalação de 

indústrias e o ITA 

 

 

 A contribuição do período sanatorial para a cidade e a atração de imigrantes 

como bons elementos começaram a perder força na década de 1950. Nesse 

período, como já vimos, acontece a vinculação de São José dos Campos a um 

processo nacional mais amplo. Como aponta Papali et all: 

Tem início um momento transformador para a população brasileira, 
quando o nacional-desenvolvimentismo da década de 1950 lança o 
esteio infraestrutural para a grande arrancada industrial que o país 
conheceria nas décadas posteriores. Nessa época, a concentração 
industrial consolida-se na região sudeste, principalmente no eixo Rio-
São Paulo, propiciando que cidades ainda acanhadas como São 
José dos Campos ganhassem espaço e projeção (PAPALI et al., 
2010, p. 145). 
 

 Em 10 de Fevereiro de 1946, o jornal Correio Joseense noticiou que seria 

criada "uma grande escola de Engenharia Aeronáutica em S. José dos Campos" 

(CORREIO JOSEENSE, 1946, p.14). Essa notícia, de acordo com o Jornal, 

repercutiu nos meios "sociais, industriais, comerciais e culturais" da sociedade, que 

viu esse fato como um esforço do Governador, Dr. Pedro Mascarenhas, em um 

plano que elevaria a Estância para uma esfera superior. Posteriormente, o jornal 

noticiou que dois grandes fatores para a escolha da cidade foram o interesse do 

prefeito e a indicação do Cel. Montenegro, que teria visto:  

na localidade o lugar ideal, não só por motivo de desenvolvimento da 
aviação civil que ali se verifica, como também pela sua situação 
geográfica e econômica, entre grandes centros e com facilidade ao 
acesso de alunos de todo o sul de Minas e outras regiões muito 
habitadas. (CORREIO JOSEENSE, 1946, p. 35).  

 

 O estabelecimento seria instalado no campo de aviação da cidade, onde era 

localizado o Aero Clube de São José dos Campos, terreno que foi oferecido ao 

Governo pela Prefeitura Municipal (CORREIO JOSEENSE - 1946, p. 35). Criado em 
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5 de janeiro de 1940, o Aero Clube de São José dos Campos foi fundado por Luiz 

Ribeiro dos Santos, aluno de um curso de pilotagem de Taubaté, e foi "o precursor 

da atividade aeronáutica na cidade" (AEROCLUBE..., 2017). Infelizmente não 

conseguimos encontrar outras notícias que contassem qual foi a reação da cidade 

ou da organização ao ter seu terreno doado. Na fig. 5, podemos ter uma dimensão 

da popularidade do clube em um evento na década de 1940. 

 

Figura 5. Fotografia do Aero Clube de São José dos Campos, na década de 1940. 

 
        Fonte: Aeroclube..., 2017. 

 

 A escolha de uma cidade que até o início do século XX era mais conhecida 

por suas indústrias de laticínios, cerâmica e sanatórios para a construção de um 

Centro Técnico de Aeronáutica ainda é discutida. Alguns pontos são salientados em 

interpretações sobre esta opção. Em primeiro lugar, a curta distância da cidade dos 

grandes polos econômicos da época, São Paulo e Rio de Janeiro, bem como a 

proximidade do Porto de São Sebastião; o transporte seria rápido, mas, ao mesmo 

tempo, os alunos não teriam "a movimentação e distração de uma cidade grande" 

(OLIVEIRA, 2008, p. 124). Confirmando essa interpretação, o jornal Correio da 

Manhã, do Rio de Janeiro conta que era necessário um “lugar de clima salubre, e 

São José dos Campos tem um dos melhores climas do Brasil”. Além disso, 
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Era necessário a localização entre os dois principais centros 
industriais brasileiros. Rio e São Paulo, num ponto que fôsse propício 
à futura instalação de indústrias aeronáuticas, porém suficientemente 
afastado dos dois grandes centros urbanos para que o estudo e a 
pesquisa se fizesse num ambiente verdadeiramente universitário. E é 
o que acontece. Os alunos, os professores e suas famílias formam 
uma pequena comunidade, que tem pouco de bucólico, um pouco de 
monástico, e muito de cidadezinha areiada e ordeira. E tudo isto a 
duas horas de São Paulo, a quatro do Rio, pela estrada. Dos 
sessenta professores, a quarta parte é de estrangeiros, sobretudo 
americanos, homens de reputação internacional [...] De uma visita a 
São José dos Campos, volta-se com um sentimento de confiança no 
Brasil de amanhã, e de gratidão pela Aeronáutica. (CORREIO DA 
MANHÃ – nº18.238, 1952, s.p.)   

Uma outra edição desse mesmo jornal (RJ) de 23 de outubro de 1955 complementa:  

Esta localização foi preferida tendo-se em vista, além dos fatôres 
climáticos, de facilidade de inter-relações com indústrias e utilização 
de energia elétrica, a observação de que tais estabelecimento não 
devem situar-se em áreas de grandes cidades nem muito afastado 
delas. (CORREIO DA MANHÃ – nº18.197, 1955, s.p.)   

Também existe um discurso associado com uma suposta afirmação de Alberto 

Santos-Dumont (1873 - 1932) em seu livro "O Que Eu Vi, o Que Nós Veremos", 

publicado em 1918. De acordo com Nilda Oliveira (2008, p.125) acredita-se, dentro 

do ITA, que no trecho abaixo Santos-Dumont se referia à construção de uma escola 

para formação de Engenheiros Aeronáuticos: 

É tempo, talvez, de se instalar uma escola de verdade em um campo 
adequado. Não é difícil encontra-lo no Brasil. Nós possuímos, para 
isso, excelentes regiões, planas e extensas, favorecidas por ótimas 
condições atmosféricas. Antes de tudo, porém, é preciso romper com 
o nosso preconceito de medir por metros quadrados um campo de 
aviação e de procura-los nos arrabaldes das grandes cidades  
(DUMONT, 2017, p.29). 

 

 Ou seja, era necessária a construção em um campo adequado, mas não em 

uma grande cidade. Segundo Souza e Costa em sua análise sobre a formação do 

complexo tecnológico-industrial-aeroespacial de São José dos Campos, os 

governantes locais estariam conscientes de que uma estrutura propícia “à produção 

de ciência e tecnologia conduziria o município a um desenvolvimento sem 

semelhança a qualquer outro da região” e, dessa forma, mostravam-se amistosos 

com as negociações, oferecendo um grande lote de terras para a instalação do 

Centro (SOUZA; COSTA, 2010, p. 103). 
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 Em 1947 tiveram início as obras para a construção do CTA – Centro Técnico 

Aeronáutico, sendo as primeiras etapas concluídas em 1950, o que permitiu o 

funcionamento no segundo semestre daquele ano, recebendo alunos e docentes da 

Escola Técnica do Exército no ITA – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, dentro de 

seu complexo (MATIAS, 1977, p. 90). Os primeiros alunos vieram transferidos do 

Instituto Militar de Engenharia (IME), no Rio de Janeiro, que funcionava, desde 1947, 

com um curso voltado à formação de engenheiros aeronáuticos (SOUZA, 2008, 

p.62). Com o início da construção em 1947, o ITA pode ser considerado como parte 

do Sistema Nacional de Inovação. Como observou Oliveira, 

Considerando o ITA e o CTA como parte de um sistema de ensino e 
pesquisa militar, que pretendiam desenvolvimento de produto e 
processos para o desenvolvimento das forças armadas em particular 
e do país em geral, cabe aqui considerar não só o conceito de 
nacional, como também, de nacionalismo, sobretudo no período 
entre o fim da segunda guerra mundial e o início da década de 1990. 
(OLIVEIRA, 2008, p.71) 

 

Para a autora, o grupo liderado pelo Coronel Casimiro Montenegro Filho, 

considerado realizador e idealizador do CTA, se tratava de um grupo com ideologia 

nacionalista, "cuja maior pretensão era criar massa crítica para desenvolver 

tecnologia nacional" (OLIVEIRA, 2008, p.71). 

Os alunos chegaram "na fria manhã de 22 de maio de 1950". Aliados à 

curiosidade, ansiedade e expectativa, estava o risco de estudar no ITA, que ainda 

não era reconhecido pelo Ministério da Educação (SOARES, 2012, p. 36). Em 

depoimento, Paulo Victor contou que para aqueles que não conheciam o projeto, 

houve perplexidade em relação ao campus: "era tudo um lamaçal" (SOARES, 2012, 

p. 37).  

A impressão que tive do ITA foi a pior possível, habituado que estava 
aos verdes de Petrópolis e do Rio de Janeiro. Tudo descampado, 
nivelado por tratores, marrom, nenhuma árvore, grama ou flor na 
escola ou nos H-8, acústica nas salas terrível e os apartamentos 
envidraçados até o teto, impedindo que se dormisse depois de uma 
noite de 'gagá', com o sol batendo na cara. (MEINRATH apud 
SOARES, 2012, p.39) 

 

De acordo com Soares, a escola funcionou antes da finalização das instalações no 

campus em função das eleições presidenciais de 1950: dizia-se que caso Eduardo 

Gomes vencesse, cancelaria o projeto da implantação do Instituto - mas se a escola 
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já estivesse em funcionamento, seria mais difícil o cancelamento (SOARES, 2012, p. 

39).  A fig.6, do acervo de Wilson Ruiz, mostra como os edifícios ainda estavam no 

processo de construção quando os alunos chegaram. 

 

Figura 6. O ITA no início da década de 1950. Acervo de Wilson Ruiz. 

 
                 Fonte: SOARES, 2012, p. 38. 

 
Ainda na década de 1950, diversas indústrias chegaram na cidade. Entre 

elas, a Rhodosá, em 1950; Johnson & Johnson, em 1953; Ericksson do Brasil, em 

1954; Eaton, General Motors do Brasil e Fiação e Tecelagem Kanebo entre 1957 e 

1928, a Bundy, Alpargatas e Avibrás. Ainda se destacavam na cidade as produções 

da Fábrica de Louças Santo Eugênio, a Tecelagem Parahyba e a Cerâmica Weiss, 

do primeiro ciclo industrial (QUEIROZ, 2008, p. 71). Além da situação econômica e 

educacional, estava acontecendo um grande processo de movimentação e 

transformação em São José dos Campos. Em um artigo intitulado 'As indústrias dos 

municípios', de 31 de maio de 1952, o Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, nota 

que a isenção fiscal era uma das principais formas de estimular o crescimento 

industrial – e que estava sendo bem aproveitado por São José dos Campos. Nota-se 

que a reportagem diminui a representatividade da cidade nos polos industrial e 

sanatorial nas décadas anteriores – na verdade, ignorando completamente as 

isenções fiscais que foram oferecidas durante o período sanatorial - em favor das 

isenções dirigidas às indústrias: 
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Os municípios também já começaram a estimular a criação e 
funcionamento das indústrias. Haja visto o que ocorre no de São 
José dos Campos, que não é dos mais ricos. Está na zona paulista 
em que o progresso foi passando de raspão, começando por levar 
para o Oeste paulista o café. O referido município criou, em abril, 
uma lei concedendo isenção de impostos, por determinados 
períodos, em favor das empresas que ali inverterem capitais em 
instalações e máquinas, a partir de 500.000 a 15.000.000 cruzeiros. 
(CORREIO DA MANHÃ - Nº18.155, 1952, s.p.) 

 

A matéria diz ainda que antes da isenção fiscal, a cidade “parasitava”, 

esquecida, sendo usada pela politicagem: 

 Pelo menos, pela sua posição geográfica, São José dos Campos, 
além das vantajosas isenções, oferece outras prerrogativas: tem à 
porta meios rápidos de transporte, tanto ferroviário, como rodoviário, 
estando em direta articulação com as duas maiores capitais do país. 
Pelo entendimento antigo, o município brasileiro era uma célula mais 
ou menos morta. Parasitava, esquecido e sem iniciativas ou somente 
desempenhando a função, também negativa, até certo ponto, de 
instrumento eleitoral, aproveitado pela politicagem...para efeitos 
externos. Dentro de seus muros o que havia, em regra, era a miséria, 
o desânimo, a falta de estímulo e de recursos para as menores 
iniciativas. Mas um município que atrai as indústrias por meio de 
concessões fiscais - geralmente as que raramente se concedem - 
não há dúvida que mostra ter entrado na verdadeira compreensão de 
sua existência na órbita federativa. (CORREIO DA MANHÃ - 
Nº18.155, 1952, s.p.)   

Em depoimento, Claudio Barreto Viana, conta algo similar: que a cidade, 

exaurida pelo café, quase não tinha indústrias até a chegada dos incentivos fiscais e 

do próprio ITA: 

São José, então com algo como 30 mil habitantes, exaurida pelo 
plantio continuado do café, com duas ou três indústrias somente - 
Cobertores Parahyba e porcelana Weiss - despertava para um 
progresso conseguido não somente pela atividade aeronáutica, mas 
também pela atração - através de incentivos adequados - de muitas 
outras indústrias, até atingir hoje uma população da ordem de 600 
mil habitantes. (SOARES, 2007 apud VIANNA 2007, p. 45).   

Assim como refletimos sobre a aceitação da elite joseense em relação às 

intervenções na cidade durante o período sanatorial, outro questionamento surgiu 

quando analisamos essas mesmas questões acerca dos ‘governantes locais’ que 

apoiaram a instalação do ITA. Diversos trabalhos fazem referência aos governantes 

e a elite local joseense que apoiou a instalação do ITA e do CTA na cidade, mas 

nenhum trabalho parece ter citado de fato as pessoas que compunham essa elite e 

esses governantes – e qual foi, realmente, a participação deles na instalação. 
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 De acordo com o site AEITA Online, criado pelo AEITA - Associação de 

Engenheiros do ITA, 

Deve-se, sem dúvida, ao Prefeito Municipal da época, Jorge Zarur, 
apoiado por um grupo da elite da cidade, a visão de que, com aquela 
doação do Governo do Estado, São José dos Campos teria a 
semente do progresso e da cultura, colocando a cidade entre as mais 
promissoras do país (ASSOCIAÇÃO..., 2017).   

Para sabermos quem compunha essa elite da cidade durante esse período, 

voltamos para o Jornal Correio Joseense. Em maio de 1946, o interventor no 

Estado, o Embaixador José Carlos de Macedo Soares esteve na cidade. Pessoas 

que eram considerados autoridades municipais e elementos de destaque no meio 

social, assim como elementos representativos de associações de classe foram 

recepcioná-lo e foram mencionados em uma notícia do jornal. Dessa forma, 

podemos ter uma noção de quem eram os atores de maior destaque na cidade na 

época da instalação do CTA:  

Dr. Pedro Mascarenhas, prefeito sanitário, Dr. Ricardo Couto, juiz de 
direito, dr. João Amoroso Neto, delegado de polícia, prof. Domingos 
de Macedo Custódio, Presidente do Centro de Cultura, jornalistas, 
Dr. Aires Viana, Dr. Nelson Silveira D'Avila, respectivamente diretor 
do Centro de Saúde e do Sanatório Vicentina Aranha, dr. Jorge 
Zarur, dr. Decio Leme de Campos, d. Antonia Amaral Melo, 
presidente da C.M. da L.B.A., sra. Ieda D'Avila Mascarenhas, Madre 
Maria Tereza de Jesus Eucaristico, Monsenhor Ascanio Brandão, 
Padre João Marcondes Guimarães, Mario C. Porto, presidente da As. 
Comecial, Helmano Veloso, coletor Estadual, João Lopes Simões e 
Otavio de Morais Lopes, presidente e diretor da Liga de A.S. e 
Combate a Tuberculose, dr. J.C. Florence, presidente do Aero Clube, 
industriais Domingos Arsenio Janini, dr. Roberto Weiss e Mario 
Weiss [...] dr. Otavio Del Nero, medico do Centro de Saude, Joaquim 
Braulio de Melo e Jose Francisco Monteiro, diretores do P.S.D. 
(CORREIO JOSEENSE, 1946, p.59).   

A ideia amplamente propagada de que os moradores de São José dos 

Campos, e sua ‘elite’ ou ‘governantes’, assim como o resto do país, aceitava e 

instigava a instalação do ITA pode ser relativizada se pesquisarmos algumas 

publicações da época. 

 Em uma sessão do Senado, conforme publicado em 24 de novembro de 

1950, a Comissão de Finanças apresentou o término de um estudo de Orçamento 

da Aeronáutica, “aprovando várias emendas”, uma delas “nada menos do que 

Cr$32.440.000,000” (CORREIO DA MANHÃ - Nº17.697, 1950, s.p.). Como observa 
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o Jornal Correio de Manhã do Rio de Janeiro, dois membros da Comissão 

estranharam o grande volume de dinheiro e não sabiam do que se tratava o Centro 

– além disso, ele já estava recebendo Cr$12.000.000,000, que havia sido 

aumentada para Cr$20.000.000,000, e já tinha uma escola de Engenharia de 

Aeronáutica em funcionamento (no Rio de Janeiro). A funcionalidade desse novo 

Centro, em São José dos Campos, foi colocada em cheque por Ferreira de Souza, 

um dos membros presentes na sessão:  

No Brasil não havia ainda trabalho para engenheiros de Aeronáutica, 
citando mesmo casos de seu conhecimento de brasileiros formados 
em Aeronáutica nos Estados Unidos e que, vindos para o Brasil, aqui 
não encontraram serviço, tendo que regressar àquele país, onde 
estão trabalhando. (CORREIO DA MANHÃ - Nº17.697, 1950, s.p.)   

Na página "AEITAOnline" também existe referência a algumas resistências: 

as altas patentes militares não aceitavam facilmente a ideia de que a escola 

pudesse formar engenheiros civis, pois no projeto original, a natureza do 

estabelecimento era puramente militar (ASSOCIAÇÃO..., 2017). 

Como observou Nilda Oliveira, havia um discurso associado com a falha de 

diversas indústrias ligadas ao setor aeronáutico no Brasil. Em uma conferência 

realizada na Escola Superior de Guerra em 1950 o coronel aviador Júlio Américo 

dos Reis dizia que não era o momento de construir uma Indústria Aeronáutica, e 

que: 

construir a Indústria naquele momento seria depender fortemente de 
tecnologia, peças e mão-de-obra externas e que era mais simples 
importar as aeronaves. (OLIVEIRA, 2008, p. 109) 
 

E a construção de uma Escola - o ITA - era vista como fundamental para o 

sucesso do setor aeronáutico. 

 Cid Bueno Patrício, que seria secretário de Adhemar de Barros, nomeado 

pelo jornal Correio Joseense como um "entusiasta propugnador da causa aviatória” 

também comentou sobre algumas dificuldades – não sobre a criação do ITA, mas 

sobre sua instalação em São José dos Campos. Em uma carta ao prefeito da 

cidade, de fevereiro de 1946, Bueno revelou que já havia sugerido São José dos 

Campos para outro empreendimento, e que sabia das dificuldades em obter esse 

'empreendimento' (a instalação do CTA): 
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Há tempos, batalhei para instalar aí em São José dos Campos, uma 
filial da Fábrica Johnson de Aviões; infelizmente, dado o regime 
governamental anormal que possuímos, êsse meu desejo - tão 
somente o de lutar pelo desenvolvimento de nossa Aviação - não foi 
possível. É, pois, como entusiasta da aeronáutica, que recebi com a 
maior satisfação a notícia da fundação de tão útil quão necessária 
escola. Sei perfeitamente o quão difícil deve lhe ter sido obter esse 
empreendimento. Asseguro-lhe, entretanto, que V. Excia pode contar 
com o apoio e gratidão de todos que pensam como eu e o 
reconhecimento da própria Nação, que se desperta para melhores 
dias [...]. (CORREIO JOSEENSE, 1946, p. 37) 

  

Nem mesmo em São José dos Campos havia consenso quanto à instalação 

do CTA. Sendo pouco referenciado no jornal do Correio Joseense, que claramente 

apoiava a instalação do Centro, a notícia da doação do terreno em setembro de 

1951 deixa claro que havia uma certa oposição na cidade. De acordo com Napoleão 

Monteiro, "após acalorados debates", o projeto de doação do terreno foi aprovado de 

13 votos contra 5 - a doação já havia sido autorizada pelo prefeito Jorge Zarur, e 

precisava que a Câmara Municipal sancionasse o ato. De acordo com o redator do 

jornal,  

Não seria lógico e nem honesto uma deliberação diferente, de vez 
que, em bôa fé e estribada num documento fornecido por quem 
podia fazê-lo, o Governo da União dispendeu ali, até o presente 
momento, milhões e milhões de cruzeiros, transformando aquele 
local numa segunda cidade e dotando a nossa terra de um grande 
melhoramento que faria inveja, talvez, a muitos países estrangeiros, 
para não se falar dos diferentes municípios brasileiros que pleitearam 
esse benefício [...] Solucionando assim uma pendência que levantou 
grande celeuma, honerando, por seu turno, os compromissos até 
então assumidos em nome do município. (CORREIO JOSEENSE, 
1951, p.176). 
 

 De qualquer maneira, inaugura-se com a instalação do ITA e do CTA, na 

cidade de São José dos Campos, um processo que modificará profundamente a vida 

social de uma cidade que, até então, destacava-se pelo acolhimento dos acometidos 

por tuberculose. Neste sentido, é importante sublinhar que, mesmo com a atividade 

sanatorial se enfraquecendo, dadas as novas terapias, a administração da cidade 

permanecia conduzida por sanitaristas ao longo da década de 1950, dando uma 

complexidade ainda maior à sociedade joseense.  

 Como observou Adriane Souza, o ITA e o CTA vincularam a produção 

industrial com a produção de conhecimento científico, apresentando a cidade como 
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um novo espaço de produção e fazendo com que fossem desenvolvidas interações 

com outros locais do país e do mundo por meio de suas atividades (SOUZA, 2008, 

p. 36). 

 Alguns fatores pressionam a transformação de São José dos Campos e sua 

sociedade naquele momento. Em primeiro lugar, um novo padrão de industrialização 

que se consolida na cidade. Antigas manufaturas dos ramos da cerâmica e 

tecelagem passaram a coexistir com empresas de alta tecnologia. Há, inclusive, um 

deslocamento da atividade industrial, com as novas fábricas se instalando às 

margens da recém-inaugurada Rodovia Pres. Dutra. No novo padrão, dois 

elementos merecem ser destacados. O primeiro refere-se ao tamanho das plantas 

industriais, quando se observa o crescimento do número de unidades fabris que 

empregam um grande número de operários, além do fato de que o novo padrão de 

industrialização traz a marca do absenteísmo de seus proprietários (CARDOSO, 

1977, p. 13).  

 Há um caráter de ruptura que se verifica no plano da economia, que faz 

autores como Fernando Henrique Cardoso concluírem que a partir desta 

característica entre as décadas de 1960/1970 deslancha a desconstrução do 

passado de São José dos Campos: 

Existe um corte histórico-estrutural que faz com que no presente o 
que poderia ter sido essencial para explicar a economia urbana de 
São José (a expansão cafeicultura agrária e a diferenciação de 
funções a rede viária e sanitária) reaparecem na vida atual de São 
José como aspectos marginais. (CARDOSO, 1977, p. 13) 
 

 A transformação da economia desencadeia outros processos que vão 

gradativamente mudar a vida da cidade. A urbanização da cidade se acentua 

naquele período. Em 1950, segundo dados do IBGE, a população de São José dos 

Campos era de 44.804, dos quais 26.600 (59,3%) habitavam o perímetro urbano. No 

recenseamento de 1960, já se percebe nitidamente uma tendência de crescimento 

da taxa de urbanização. Naquele ano, São José dos Campos, contava com 77.533 

moradores, 56.882 (73,3%) na área urbana (SÃO JOSÉ EM DADOS, 2016). 

 É importante observar que o crescimento da população urbana se faz por 

processos migratórios motivados pela industrialização que se acelera no município 

naquele período. Ele não reflete um deslocamento da população rural para o 
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perímetro urbano. A evolução populacional do município de São José dos Campos, 

com base nos dados do IBGE e da Secretaria de Planejamento Urbano da cidade, 

mostra que em 1940 a população total era de 36.279 habitantes, sendo 14.474 

moradores na área urbana e 21.805 na área rural; seria apenas na década de 1950 

que a população rural seria menor que a urbana, com 18.204 moradores contra 

26.600 (SÃO JOSÉ EM DADOS, 2016, p. 51). 

A comparação da ocupação do centro de São José dos Campos na década 

de 1940 e 2007, elaborada por Barros para o INPE - Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais, ilustra uma diferença de pouco mais de 60 anos: a população de 36.279 

mil habitantes na década de 1940 para 594.948 mil em 2007 (IBGE, s.d., s.p.). 

 

Figura 7. Comparação do centro urbano de São José dos Campos em 1940 e 2007. 

 
        Fonte: Barros, 2010. 
 

A chegada de novos habitantes à cidade implicou na constituição de fronteiras 

entre estes e aqueles que já habitavam o lugar. Fronteiras simbólicas e físicas, uma 

vez que migrantes e antigos moradores coabitavam a mesma área da cidade (à 

exceção dos que se instalaram no CTA), em que vão se distinguir particularmente 

por seus hábitos e capital cultural. Tem início um jogo identitário dando origem a 

sistemas classificatórios distintos, apontando a disputa por prestígio entre os dois 

grupos3.  

                                                           
3
 A autora dessa dissertação e os orientadores exploraram mais esse tema no artigo "Conflito, identidade e dois 

sistemas de classificações: a instalação do ITA/CTA em São José dos Campos", publicado na revista PRACS - 
Revista Eletrônica de Humanidades do curso de Ciências Sociais da UNIFAP em agosto de 2017. Disponível em: 
https://periodicos.unifap.br/index.php/pracs/article/view/3352/helenav10n1.pdf 
Acesso em 15 de novembro de 2017. 



42 
 

 
 

 Para Bourdieu, os espaços sociais são construídos de modo que os agentes 

ou grupos são distribuídos em função da sua posição na sociedade em relação a 

dois princípios de diferenciação: o capital cultural e o capital econômico. Para o 

autor, as distâncias espaciais são equivalentes das distâncias sociais: quanto mais o 

agente, ou seja, a pessoa portadora desses capitais, tenha mais relação e 

intimidade com eles, mais precisamente os agentes serão distribuídos. Isso também 

forma um conflito: aqueles detentores de um grande volume de capital econômico e 

cultural, como empresários, professores universitários e membros de profissões 

liberais, se opõe a aqueles menos providos de ambos os capitais. Da mesma forma, 

aqueles que têm mais um tipo de capital do que o outro também se opõe a outros 

agentes: os professores, por exemplo, que são relativamente mais ricos em capital 

cultural do que econômico, se opõe aos empresários, que são mais ricos em capital 

econômico do que em capital cultural (BOURDIEU, 1996, p. 19). 

 A conceituação de capital cultural criada por Bourdieu é extremamente ligada 

à desigualdade escolar. Bourdieu observou que havia uma relação entre o sucesso 

escolar das crianças e o perfil familiar: a formação cultural dos pais, o local onde a 

família residia, o estudo e a trajetória social do chefe do grupo familiar eram 

importantes para o sucesso educacional dos estudantes. Ou seja, o conhecimento 

do aluno em relação ao teatro, música, pintura, cinema permitiam explicar as 

variações do êxito escolar na pesquisa do autor (BOURDIEU, 1998, p.43). Esse 

capital cultural era uma condição implícita para o êxito escolar do aluno, que era 

visto como um saber de 'bom gosto', e o privilégio cultural se tornava patente quando 

se travava da familiaridade do discente com alguma obra de arte, que só poderia 

conhecer por meio de visitas regulares a museus, teatros ou concertos - cujas visitas 

não eram frequentemente organizadas pela escola. Assim, os conhecimentos dos 

estudantes eram tão ricos e extensos quanto a sua origem social era elevada, 

ligando o capital cultural ao capital econômico (BOURDIEU, 1998, p. 45). Não 

menos importante, são esses capitais que fariam com que fosse possível ao aluno 

frequentar o ensino superior. 

 O descompasso das relações entre os recém-chegados e os joseenses 

podem ser facilmente percebidas em alguns depoimentos em relação a esse 

período.  Wilson Ruiz (1925 – 1991), que estudou e trabalhou no ITA/CTA, conta 

que quando chegou na cidade em 1951, as turmas que já estavam alojadas na 
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cidade desde o final da década de 1940 já eram "suficiente pra criar um estilo de 

vida dentro do ITA, dentro do CTA e em confronto com o estilo de vida da cidade" 

(RUIZ, 1994, p. 5).  

Como observa Nilda Oliveira, havia um grande isolamento e estranhamento 

entre os habitantes das 'duas cidades' - o CTA e São José dos Campos: 

Além dos Institutos de Ensino e Pesquisa, existem clubes, hotéis, 
supermercado (antigo Reembolsável), Capela, escolas, além das 
residências, ou seja, o campus possuía quase tudo para que seus 
habitantes permanecessem dentro dele sem maiores contatos com a 
'cidade' (OLIVEIRA, 2008, p. 132). 

 

Para Oliveira, os princípios estabelecidos no ITA por essa comunidade 

formada por professores estrangeiros com formação tradicional e pragmática em 

conformidade com o meio social construído pelos militares levaram os alunos a ter 

"um isolamento em relação ao mundo externo ao CTA" (OLIVEIRA, 2008, p.150) 

O fato de alunos e professores residirem dentro do Campus, 
condição que proporciona a Dedicação Exclusiva de todas as 
atividades acadêmicas, provocou, por outro lado, o isolamento dessa 
Comunidade Científica em relação à cidade de São José dos 
Campos. O relacionamento com os professores já era dificultado pelo 
idioma e com os outros alunos pela obrigatoriedade da dedicação 
aos estudos. (OLIVEIRA, 2008, p.151). 

 

Além disso, havia uma dificuldade com transportes da cidade, que não 

chegavam até a entrada do CTA, e uma dificuldade nas comunicações, visto que 

nos primeiros anos a língua comum no CTA era o inglês (OLIVEIRA, 2008, p. 132). 

Em depoimento ao projeto "Patrimônio Humano", Ruiz contou da relação conflituosa 

que surgiu entre os rapazes da cidade e os do ITA em relação às moças da cidade, 

que viam os recém-chegados com mais interesse: 

O que aconteceu foi o seguinte: aparentemente os rapazes da cidade 
é eles não ligavam muito pras moças da cidade, ou não davam muito 
valor, e o pessoal que veio pra cá, veio gente de todo de todo o lado 
do Brasil não é, do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro, Norte, 
Nordeste, e esse pessoal um pouco abandonado  um pouco sozinho 
procurava muita cidades e procurava muito contato com as moças da 
cidade. É e daí nasceu um ciúme tremendo  os rapazes da cidade e 
os rapazes do CTA. E aí a o que havia era escaramuças, havia uns 
pegas de vez em quando e isso aí era uma coisa que aparentemente 
difícil de resolver porque é uma questão de ciúmes né, é uma 
questão dos rapazes do ITA irem procurar as moças da cidade, e as 
moças da cidade, naturalmente muito lisonjeados, porque haviam 
muitos rapazes atraentes , e eles eram uma coisa nova pra moças da  
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da cidade, eram rapazes que falavam bem, com sotaques diferentes 
, com roupagem diferente, com atitudes diferentes, e daí o choque 
dos rapazes e havia de vez em quando havia briga mesmo (...) 
(RUIZ, 1994, p. 5)  

 

Francisco Galvão, em depoimento sobre seu período como estudante, conta 

uma história similar: 

Numa cidade com poucos recursos como a São José da época, os 
alunos do ITA eram obviamente mais ‘bem cotados’ pelas garotas da 
cidade, em detrimento dos jovens locais, o que levava muitas vezes 
a brigas e rixas. Especialmente quando iteanos se aventuravam até o 
bairro de Santana, o mais antigo da cidade, o ‘pau quebrava’. 
(GALVÃO 2001 apud SOARES, 2012, p.49) 

 

Não eram apenas as moças da cidade que tratavam os estudantes e 

moradores do ITA/CTA de forma diferenciada. Chegando 10 anos depois de Ruiz, 

em 1961, Álvaro Ferreira Gomes, nascido em 1935, conta da diferença de preços 

que o mercado dava para os moradores e para os outros: 

Quando eu cheguei em São José, 61, ainda era burgo. A Nelson 
D’Ávila e a Paraibuna não eram asfaltadas, você saía do CTA pra ir 
pro mercado, comprar no mercado central, que é um daqueles 
ônibus que tem o motor comprido, abre o motor na frente né. Então 
não tinha aquele portão bonito do CTA, se ia até o centro pra 
comprar tinha dois preços; [...] um pro pessoal do CTA, mais caro, 
evidente, e outro pro pessoal das cidades né (risos). E pra voltar 
você voltava de carroça. É, era assim São José. Em 1961 né. 
Quantos habitantes? 62 mil. (GOMES, 2011, p. 10) 

 

Embora São José dos Campos não possa ser considerada uma localidade 

isolada e com vida econômica estagnada antes da instalação do ITA e do CTA, pois 

a cidade já havia recebido, na chamada Fase Sanatorial (1930 - 1950), doentes 

tuberculosos de diversas regiões do Brasil para serem curados em seus sanatórios, 

além de indústrias de diversos setores, é apenas nesse período que podemos notar 

novas formas de circulação e consumo, assim como tentativas de dar ares de 

‘metrópole’ à cidade. 

Ângela Savastano, em sua entrevista ao projeto Patrimônio Humano, também 

registrou a diferença no mercado: 

Eu me lembro muito bem quando começou mudar esse sistema de 
compras aqui em São José, foi quando começou a funcionar ... o C, 
o COCTA, que antes de ser CTA ele foi COCTA, Centro de 
Organização ... do Centro Técnico Aeronáutico. Chamava-se 
COCTA. Então  veio um pessoal diferente pra São José e esse, e 
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nessa, a primeira diferença que eu como criança senti foi a chegada 
desse pessoal, porque eles chegaram em São José com os 
costumes, com o comportamento diferente. Por exemplo no 
mercado, eles não se portavam como os daqui da região, que a 
gente negociava, o vendedor a gente é ... é pechinchava né [...] Eles 
não. Eles não perguntavam nem o preço, às vezes eles compravam 
muito e compravam e não pegavam nem o troco. Então foi assim 
uma... uma... como é que se diz, um modo diferente de negociar. 
(SAVASTANO, 1992)  

 

Pelo seu depoimento, nota-se que havia outra diferenciação entre os 

moradores e os recém-chegados, além do preço diferenciado: os moradores da 

cidade pechinchavam o preço, enquanto os moradores do CTA, com um 

comportamento diferente, não perguntavam sequer o preço e não pegavam o troco – 

bem diferente do comportamento da cidade. 

 Como observou Claudio Barreto Viana, a rotina dos professores e alunos 

envolvia o deslocamento por caminhonetes ou bicicletas, e as idas à cidade  eram  

feitas  nos  finais  de semana,  com  visitas  ao  Tênis  Clube  e  bailes  nos  

sábados,  visitas  em  bares,  cantinas, restaurantes “e  outros  lugares  menos  

recomendáveis”,  além  de “algumas  brigas  com  os joseenses,  enciumados  com  

a  invasão  dos  “cadetes  da  COCTA'",  como  eram  chamados algumas vezes 

(VIANNA, 2007 apud SOARES, 2012, p.44).  

 Em depoimento, José Luciano Ferreira Costa contou em maiores detalhes 

como era essa rotina, e a ida para a cidade:  

Nos sábados à noite e domingos íamos á cidade de São José e para 
isso tínhamos que caminhar até a encruzilhada onde hoje fica o 
viaduto. Tomávamos um ônibus poeirento e superlotado. O coletivo 
voltava no fim da sessão do Cinema Paratodos e depois dessa hora, 
cerca de 9 da noite, soltavam as onças e a cidade ficava deserta. O 
programa era ficar desfilando na Rua 15 de Novembro, tentando 
flertar com as meninas, gerando uma má vontade com os rapazes da 
cidade, o que depois deu em algumas brigas (COSTA apud 
SOARES, 2012, p.48-493). 
 

O descompasso entre os dois grupos também foi evidenciado pelo depoente 

Ruy Rodrigues Dória Filho, em que ele conta como que os estudantes do ITA 

fizeram uma ‘brincadeira’ com os moradores de São José dos Campos ao fingir que 

tinham construído um foguete: 

eu me lembro de um fato até pitoresco e muito engraçado, pelo 
inusitado do fato em si na época, os alunos do ITA construíram, acho 
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que deve ter sido por volta de 1960, 1961, na época do Sputinik, 
deve ser por aí, construíram um foguete, montaram o foguete atrás 
da Igreja da matriz ali na orla do Banhado e convocaram a população 
toda para ir ver o lançamento desse foguete, e era tudo uma 
montagem, uma brincadeira dos alunos do ITA, e a população inteira 
de São José foi assistir o lançamento do foguete construído aqui em 
São José dos Campos, era um negócio interessante para época 
(DÓRIA FILHO,  1992)  
 

 Conhecida como “O trote do foguete”, essa história chegou a virar capítulo no 

livro '"Histórias para Contar, Amigos para Encontrar”, publicado pelo  AEITA  -  

Associação  dos Engenheiros  do  ITA,  em  2012.  O autor desse capítulo, Décio 

Fischetti, conta que o evento aconteceu em 1958: a União Soviética havia acabado 

de lançar ao espaço o satélite Sputnik, e havia muita admiração e curiosidade. Os 

alunos, como parte das comemorações dos '100 dias' antes da formatura, 

geralmente faziam alguma comemoração. Até que na Rua 15 de Novembro, na Loja 

Diamante, apareceu uma 'réplica' do Sputnik, anunciado como 'o primeiro satélite 

artificial brasileiro' a ser lançado na cidade de São José dos Campos. Os alunos, 

assim que viram, perceberam que se tratava de uma brincadeira - mas não sabiam 

se seria originário de outros alunos ou do lançamento de algum produto.  Na Rádio 

Clube e no Jornal Valeparaibano (Fig.8) foram divulgadas informações que, embora 

fossem voltadas para o público local, se espalhou para o Vale do Paraíba. 

 

Figura 8. Foto da capa do Jornal 'O ValeParaibano" de 11 de setembro de 1958. 

 
     Fonte: SOARES, 2012, p.123. 
 

No dia 11 de setembro, conforme conta o depoimento de Dória Filho, foi 

montada uma rampa atrás da Igreja Matriz, com instrumentos, medidores e os 

primeiros alunos chegando ao local:  
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Foi quando eu cheguei com alguns colegas para assistir a 
'pegadinha', imaginando que tipo de reação poderia ocorrer com todo 
aquele povo lá. E eu já via estacionados ônibus e Kombis com gente 
de Jacareí, Taubaté, Caçapava...  A cidade e região estavam 
parados para o evento sensacional.  Os cinemas cancelaram as 
sessões noturnas [...] (FISCHETTI apud SOARES, 2012, p. 124) 
 

Depois de tudo arrumado e quase três horas de encenação, os alunos, 

fantasiados de cientistas, com roupas de amianto, fizeram uma contagem regressiva 

- começou a sair uma fumaça do foguete, que se transformou em  fogos de artifício, 

enquanto os alunos tiraram os aventais para mostrarem que estavam usando 

fantasias e com a faixa 'Centediário 1958'.   

O povo, atônico, começou a perceber a 'pegadinha' (pegadona?!) e 
alguns até se juntaram para agredir os autores. Felizmente, a 
presença de militares e uma boa conversa transformaram a 
brincadeira numa noite inesquecível para a cidade. O que ocasionou, 
porém, reclamações oficiais e notas nos jornais.  (FISCHETTI apud 
SOARES, 2012, p. 125)  
 

 Curiosamente, tal evento não foi publicado pelo jornal local, o ‘ Correio 

Joseense’, que era uma das maiores referências no que dizia respeito às notícias da 

cidade. Como é possível observar pelo depoimento de Fischetti, o evento deixou os 

moradores e visitantes extremamente irritados, a ponto de ser necessário a 

intervenção dos militares (SOARES, 2012).  

 Como foi observado por José Luciano Ferreira Costa, havia uma rotina entre 

os estudantes do ITA de ir para São José dos Campos aos sábados e domingos de 

ônibus, apesar do transporte naquela área ser difícil. A separação do CTA da cidade 

consistiu não apenas em uma separação física (falta de ônibus, longe do centro, 

etc), mas também simbólica, que podemos analisar com Pierre Bourdieu. Para o 

autor, os humanos são agentes sociais e indivíduos biológicos que "são constituídos 

como tais na e pela relação com o espaço social", que o autor também nomeia como 

campo - esse lugar pode ser definido como o lugar onde o agente se situa, a sua 

localização, posição, enquanto o espaço social é definido pela exclusão ou distinção 

da posição que os agentes constituem. Ou seja, os agentes se situam além do 

espaço físico (sua casa, por exemplo), em um espaço social - de fato, "o espaço 

habitado funciona como uma espécie de metáfora espontânea do espaço social” 

(BOURDIEU, 2013, p.133). Para Bourdieu, não existe espaço que não seja 

hierarquizado ou que não exprima as hierarquias e diferenças sociais. 
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O espaço é um lugar onde as hierarquias e seu poder se afirmam e se 

exercem, sobre a forma de violência simbólica, e os espaços arquitetônicos: 

o respeito que, como diz o latim, nasce do distanciamento (e 
longinquo reverentia); ou melhor, do estar longe, a distância 
respeitosa - são sem dúvida os componentes mais importantes da 
simbologia do poder, em razão mesmo de sua invisibilidade 
(BOURDIEU, 2013, p. 135). 

. 

É claro que o espaço cedido para o CTA já previa o seu afastamento com a 

cidade - o fato de ser necessário um grande campo aberto para a construção de 

laboratórios e edifícios, além da proximidade com a via Dutra - no entanto, a 

exclusão quase total das famílias, funcionários e alunos com a vida da cidade dá 

uma nova dinâmica à discussão.  

Como observa Bourdieu, a distribuição de bens e serviços no espaço físico 

corresponde aos diferentes campos - assim, bens raros e seus proprietários ficam 

em determinados lugares do espaço, se opondo aos lugares que se agrupam 

pessoas mais desprovidas (2013, p.136). O espaço físico, o seu lugar e posição no 

espaço social está intimamente ligado com o capital econômico - o capital garante, 

de acordo com Bourdieu, "além da proximidade física (residência) em relação aos 

bens raros (...) torna possível o domínio econômico e simbólico dos meios de 

transporte e de comunicação" (BOURDIEU, 2013, p.136). 

Sendo um local militarizado, o CTA, com o ITA em seu interior, era (e é) 

fechado com acesso limitado a pessoas com autorização, com uma portaria. Esse 

sistema também pode ser caracterizado como um efeito de clube, como notado por 

Bourdieu: um ajuntamento de pessoas no interior de um mesmo espaço de pessoas 

com capital cultural e social e que "se assemelham naquilo em que são diferentes da 

grande maioria, do ato que têm em comum o fato de não serem comuns", excluindo 

outros que não apresentam as mesmas qualidades ou propriedades (BOURDIEU, 

2013, p. 140). 
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4 A ELITE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  

 

Não existe uma receita para encontrar as elites de uma cidade. Apesar da 

'elite' ou os 'governantes' de São José dos Campos serem citados por jornais e por 

publicações, nenhum mencionou especificamente os nomes daqueles que 

compunham a elite da cidade naquele período. Da mesma forma que pudemos ter 

uma ideia de quem eram os elementos mais representativos da cidade por meio de 

uma notícia de jornal da época da instalação do ITA em 1946, fizemos o mesmo 

para descobrir os principais atores durante o ano de 1954, quando foram criadas 

duas instituições de ensino superior na cidade: a Faculdade de Farmácia e 

Odontologia e a Faculdade de Direito. 

Em janeiro de 1954, foi realizada na Cantina Bela Venezzia, em São José dos 

Campos, um jantar em homenagem ao Deputado Lincoln Feliciano, para oferecer-

lhe um "reconhecimento dos bons serviços prestados à nossa terra" - principalmente 

a criação da Faculdade de Farmácia e Odontologia e a "elevação da comarca de 

segunda para terceira entrância" (CORREIO JOSEENSE, 1954, p. 15). De acordo 

com o Jornal Correio Joseense, "não só elementos que trabalharam no fato, mas 

também representantes de todas as classes sociais" participaram do evento. Dessa 

forma, também podemos ter uma noção de quem eram os elementos 

representativos da cidade no momento da criação da Faculdade de Direito. Os 

membros da comissão criada para essa homenagem eram: 

Benedito Pachego Solgado, Cap. Onadir Marcondes, Hamilton de 
Matos, José Prianti Chaves, Arnaldo Pinto Ferreira, Prof. Renato 
Barreto Ramos, Prof. Felicio Savastano, Prof. José Vieira Macedo, 
Dr. Sebastião Henrique da Cunha Pontes e Gilberto Cará; Dr. 
Tertuliano Delfim Junior, Alcides Franco Rodrigues, Geraldo Magela 
Miranda, Antonio Nunes de Paula, Nelson Martins Pereira e Pedro 
David. (CORREIO JOSEENSE, 1954, p.11 e p.19)  

 

Compareceram nesse jantar, além do deputado: 

Dr. Tertuliano Delfim Junior, Revma. Padre João Guimarães, Antonio 
Nunes, Alcides Franco Rodrigues, Constancio de Finis Neto, José 
Pinotti, Domingos Fartl de Almeida, José Taddei, Mario de Paula 
Ferreira, Geraldo Magela Miranda; Elmano Ferreira Veloso, Miguel 
Limia, Felisbino Franco Rodrigues, Armando Oliveira Cobra, Tuli 
Simão, Dr. Jorge Zarur, prof. Flavio Berling Macedo, Moyses Kremer, 
Badue Cury, Benedito Ivo, Fuad Cury, Dr. Oswaldo Ferreira Gandra, 
Dr. Oswaldo Couto, prof. Joaquim Candelaria, cap. José Delias, 
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Francisco Firmino Franco, Joaquim Bueno de Vasconcelos, Benedito 
Eras, Dr. Clelio Marcondes, Ulisses Lobo Viana, José Benedito 
Monteiro, Ede Arruda Camargo, Nelson Martins Pereira, Mauro 
Domingues, Jorge Vieira da Silva, Caetano Manzi, Odemar Gomide 
Santos, Manoel Ferreira Vinhas, Vitorio Penelupe, Waldomiro 
Cursino, Antonio Costa Nunes, José Elhage, Francisco Elhage, 
Pedro David, Dr. Tertuliano Delfim, Vicente De Finis, Orestes de 
Oliveira Reis, Pedro Pinto da Cunha, Vicente Schiamareli, Claudionor 
Teixeira Barros e Napoleão Monteiro. (CORREIO JOSEENSE, 1954, 
p. 19). 

 

Alguns desses elementos representativos também faziam parte das ações 

sanitaristas da cidade. Em março de 1954, foi criada por uma decisão da 

Assembleia Geral da Associação Paulista de Medicina, a Secção Regional de São 

José dos Campos, congregando os médicos dessa cidade, de Jacareí, Guararema, 

Santa Branca, Paraibuna, Caraguatatuba e São Sebastião. Uma comissão ficou 

encarregada da criação dessa fundação, entre eles: "J.B. de Souza Soares, Rubens 

Savastano e Jorge Zarur", além da Diretoria: João Batista de Souza Soares, Rubens 

Savastano, Euclides Froes e Orlando Campos (CORREIO JOSEENSE, 1954, p. 44). 

Em abril de 1954, Dr. Benoit de Almeida Victoretti exonerou-se do cargo de 

Prefeito. Na solenidade de transmissão do cargo de Prefeito Sanitário a Paulino 

Blair, algumas autoridades joseenses compareceram, entre eles: o prof. José Vieira 

de Macedo, em nome da Escola Técnica de Comércio; o vereador José Ferze Táu, 

vice-presidente da Câmara; o Dr. Sebastião Henrique da Cunha Pontes, vereador da 

Câmara Municipal e Dr. Orlando Campos, em nome do Rotary Clube (CORREIO 

JOSEENSE, 1954, p.48). 

Nesse momento, passa a acontecer uma disputa no município, que quer sua 

autonomia política de volta – que lhe foi tirada pela sua configuração como 

‘sanatorial’, obrigando que o prefeito fosse escolhido por um governador, e não pela 

cidade – assim como uma luta para o ‘esquecimento’ do período sanatorial em 

detrimento do período industrial que começava a despontar. 

Em 1961, em um documento referente ao planejamento urbano da cidade, o 

interlocutor do documento revela a construção e manutenção da identidade industrial 

de São José dos Campos baseada no esquecimento do período sanatorial: 

os joseenses desejam 'esquecer' de modo definitivo esse período 
(sanatorial), orgulham-se de ter conseguido expulsar do centro das 
casas que recebiam doentes, apreciam afirmar que a cidade se 
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transformou de maneira radical e nada mais conserva das 
características anteriores (PMSJC apud ALMEIDA, 2008, p. 191) 
 

 

Todos esses eventos - o pedido por autonomia e a revolta com o período 

sanatorial podem ser percebidos em um espaço de três anos - entre 1955 e 1958 

por intermédio do Correio Joseense. Em junho de 1955, foi publicada a matéria 

"Três Poderes", descrevendo que a cidade havia avançado com suas próprias 

rendas, relacionando a construção do grupo escolar em Santana do Paraíba, de um 

Posto Policial, de edifícios destinados a Câmara e a Prefeitura, assim como o 

funcionamento do grupo escolar Olímpio Catão, Ginásio do Estado e Escola Normal, 

e questionando o que o Estado havia dado em troca: 

Pois bem: desde que nos foi imposta a ditadura mirim, quais os 
melhoramentos em relação as subvenções do Estado? [...] 
Poderíamos, para argumentarmos, nos curvar antes tais 'conversas 
fiadas' si estivéssemos constatando o aproveitamento das verbas do 
Estado em coisas uteis e de acordo com o nosso progresso. Mas 
acontece que tais verbas não tem influído no crescimento e 
progresso de nossa terra. O poder publico municipal, num sentido 
genérico, tem estado sempre ausente. O progresso e o crescimento 
de nossa cidade, deve-se tão somente a iniciativa particular. 
(CORREIO JOSEENSE, 1955, p.98) 

 

Publicado no Diário de São Paulo e republicado no jornal da cidade, também 

em 1955, Stelio Machado Loureiro questionou a forma com que era feita a escolha 

dos prefeitos -  fato que já era criticado pelos jornais locais. 

Como pode um governo escolher prefeitos? Apoiado em que critério? 
Escolherá por ventura médicos sanitaristas ou engenheiros, que 
antes realizem estágios nesta Capital? Seguirá critérios de natureza 
política? Quando não pertence aos quadros de nenhum partido 
político, como é bem o caso atual, politicamente como resolverá o 
problema? Que autoridade sustenta a escolha de um prefeito por um 
governador que conhece as estâncias de passagem, durante a sua 
passagem por esses municípios em uma campanha eleitoral? Quem 
conhecerá melhor os homens que podem ser distinguidos para a 
chefia local do que os próprios moradores das estâncias? [...] 
Ninguém explica a exceção mantida no caso das Prefeituras 
Sanitárias. É verdade que tais municípios recebem do Estado um 
auxílio equivalente à sua arrecadação anual. O auxílio basta, porém, 
para que o Estado submeta politicamente o município que ajuda? 
(CORREIO JOSEENSE, 1955, p.129). 

 

Dois anos depois, os apelos continuavam: 

Só os incapazes devem viver sob restrições e sob tutela, curvados e 
vencidos ante a prepotência dos que se julgam superiores e com 
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força bastante para impor, embora disfarçados, o regime da 
escravatura. Todos os povos civilizados vivem com independência. 
Os povos oprimidos pelos regimes ditatoriais, a custa do seu 
generoso sangue, procuram libertar-se deste jugo. E São José dos 
Campos, embora seja um feudo mirim dos que podem e mandam, 
também pode viver com independência porquanto tem capacidade 
para tanto. (CORREIO JOSEENSE, 1957, s.p.) 

 

O fato de que a cidade ainda era tutelada pelo Estado e nem elegia seu 

próprio prefeito não escapou aos alunos e funcionários do ITA, que muitas vezes, 

por meio de seus depoimentos, dão a entender que a instalação do Centro Técnico 

Aeronáutico foi primordial para o seu desenvolvimento: 

A cidade, caipira e provinciana, era um grande sanatório para 
tuberculosos. É uma satisfação ver como o CTA impulsionou toda a 
região, tornando-a esse rico expoente do ensino, pesquisa e indústria 
de projeção internacional (PIVA apud SOARES, 2012, p. 48). 
 

Octavio Manhães de Andrade Junior, em depoimento ao CEHVAP (Centro de 

História e Memória da UNIVAP), contou que após se formar no ITA na década de 

1950, logo saiu da cidade, pois não via futuro profissional: 

Ah a cidade era... era um vilarejo (risos). Era uma cidade e hospital, 
para tratamento de tuberculosos, e a gente tinha muito cuidado com 
isso aí porque tuberculose se bem que já estava acabando o período 
da tuberculose do perigo porque já tinham descoberto já os ... As 
bio... esses remédios aí que são penicilina e tal [...] A cidade era 
porque a cidade não tinha nem é assim identidade política não é, era 
uma cidade mais é de caráter é ... hospitalar mesmo, tratamento de 
tuberculose. (ANDRADE JUNIOR, 2017) 

 

Pedro John Meinrath, da turma de 1959, conta como foi sua percepção da 

cidade: 

Para um carioca metido a intelectual, São José dos Campos de 1955 
era um desajuste de vida, pois meu conceito de cidade ‘pequena’ era 
algo como Petrópolis, um parque onde o Imperador e o Presidente 
da República passavam as suas férias de verão. (MEINRATH apud 
SOARES, 2012, p. 49).  

 

Assim, temos a criação de dois grupos de elite na cidade: o grupo local, que 

dominava os meios de transporte, comunicação, eram autoridades locais, 

participando de grupos culturais ou dos principais comércios; e o grupo dos recém-

chegados, que não participava de nenhum dos grupos acima nomeados e ainda os 

desprezam por serem identificados como pertencentes a pequena cidade. O novo 

grupo, de alunos do CTA, funcionários e seus familiares, tinham maior poder 
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econômico e, por seu afastamento da cidade e falta de envolvimento, suas vestes e 

modo de falar diferenciados, não se misturavam com a política local, mas, ao mesmo 

tempo, buscavam se sobrepor à ela. 

Embora aqueles que chegaram à cidade para o tratamento da tuberculose ou 

relacionando-se a esse período (como Ângela Savastano, Wilson Ruiz e Altino 

Bondesan) fossem, consideradamente, nascidos fora da cidade e, portanto, 

outsiders, com o tempo eles se tornaram parte da cidade e vistos como membros 

joseenses4. Dessa forma, vindos à cidade por um outro motivo (Bondesan para se 

tratar da tuberculose, Savastano para acompanhar sua família) ao se verem 

confrontados com um novo grupo eles se tornam parte da cidade e identificam os 

moradores do CTA como um outro grupo.  

Então veio um pessoal diferente pra São José e esse, e nessa, a 
primeira diferença que eu como criança senti foi a chegada desse 
pessoal, porque eles chegaram em São José com os costumes, com 
o comportamento diferente [...] (SAVASTANO, 1992). 

 

No dicionário Oxford, a definição em inglês para o termo outsider tem 3 

significados: uma pessoa que não pertence a uma determinada profissão ou 

organização; uma pessoa que não é aceita ou é isolada da sociedade; e um 

concorrente ou candidato em alguma competição que pensava-se ter poucas 

chances de sucesso, mas que ganha no final (ENGLISH OXFORD, 2017). 

De acordo com a sociologia das relações de poder de Norbert Elias, o termo 

outsider é um complemento da relação com o established. O established - ou os 

'estabelecidos' - é um termo que designa um grupo ou indivíduos que ocupam 

posições de poder e prestígio; é um grupo que se percebe e se reconhece como 

uma sociedade boa, poderosa e melhor, com tradições e influência, ao contrário dos 

outsiders, que estão fora dessa sociedade (NEIBURG, 2000, p.7). Frederico 

Neiburg, no prefácio do livro "Os estabelecidos e os outsiders: Sociologia das 

relações de poder a partir de uma pequena comunidade", conta das relações 

exploradas por Norbert Elias e Scotson Johnson na década de 1950. 

                                                           
4
 A autora dessa dissertação e os orientadores exploraram mais esse tema no artigo "A construção de Um Lugar 

e sua importância no espaço urbano - Um breve estudo sobre o crescimento de São José Dos Campos na 
década de 1950 e a criação da Faculdade de Direito", publicado na Revista Recôncavo da UNIABEU em julho de 
2017.  Disponível em: http://revista.uniabeu.edu.br/index.php/reconcavo/article/view/2858/pdf 
Acesso em 15 de novembro de 2017. 
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Neiburg diz que os dois mundos sociais explorados pelos autores ilustram a 

virtualidade "de toda relação entre estabelecidos e outsiders: o uso da força física, a 

violência e o assassinato" (NEIBURG, 2000, p.10). No caso do assunto explorado 

não encontramos alusões a violência, com exceção dos relatos dos jovens que 

brigavam pelas moças da cidade. Mas na cidade estudada por Elias e Scotson, os 

estabelecidos, que viviam há mais tempo no bairro, "cerravam fileiras" contra os 

outsiders, estigmatizando-os e vendo-os como "pessoas de menor valor humano". 

Vez por outra, podemos observar que os membros dos grupos mais 
poderosos que outros grupos interdependentes se pensam a si 
mesmos (se auto-representam) como humanamente superiores. 
(NEIBURG, 2000, p. 19) 

 

Como observam Elias e Scotson, o tempo de residência é um fator na 

classificação de grupos e famílias - em estudos sobre grupos de classe média e alta, 

existem referências à famílias novas ou antigas, antigas fortunas e novos ricos, e "a 

existência de sociedade cujo núcleo é formado por uma rede de famílias antigas" é 

conhecida em planos nacionais e a níveis locais, como "um poderoso fator de 

estratificação social e de estruturação social de muitas comunidades" (ELIAS; 

SCOTSON, 2000, p.52). Da mesma forma que o tempo de moradia é considerado 

um fator de prestígio, a presença recente de um novo grupo com menos tempo de 

residência também pode ser considerado como um fator de censura (ELIAS; 

SCOTSON, 2000, p. 52). 

Esse grupo com uma melhor autoimagem (os estabelecidos, com mais tempo 

de moradia) são superiores, em termos de poder, aos outros grupos, e evitam 

manter qualquer outro contato (com exceção do profissional) com eles (os 

outsiders). Elias e Scotson contam que, andando por Winston Parva, não era 

possível ver grandes diferenças entre as moradias dos estabelecidos e aqueles "de 

fora" - não havia diferenças de nacionalidade, etnia, cor, raça, ocupações, renda e 

até mesmo nível educacional. Ambos eram trabalhadores, e sua única diferença era 

a diferença de tempo de moradia na cidade (ELIAS; SCOTSON, 2000, p.21). Assim, 

os antigos moradores tinham cargos nas organizações locais, como escola, clube ou 

conselho, em que eram excluídos moradores das outras categorias. Pela exclusão, 

os estabelecidos preservavam sua identidade e afirmavam sua superioridade. 
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Uma das afirmações dos joseenses que foi possível perceber no estudo dos 

jornais foram as notícias relacionadas ao título de 'cidadão joseense'. Na Grécia 

antiga o título de cidadão era relacionado com as classes dominantes e servia, 

efetivamente, para diferenciar "os indivíduos que podiam gerir os negócios do 

Estado e os plebeus" (MUNANGA, 2017, p.6). Embora não tenha conseguido 

encontrar a lei municipal que mostre as definições do título de "cidadão joseense", a 

entrega do título a Rui Rodrigues Dória, falecido em 1966, conta que havia recebido 

o título "em reconhecimento à sua grande afeição a esta cidade e aos trabalhos que 

a ela dedicou"; tendo a "a amizade, simpatia e respeito de toda a população" (SÃO 

JOSÉ DOS CAMPOS, 1966, p.1). 

A seriedade em relação a este título pode ser vista entre os anos de 1960 e 

1961, quando o Correio Joseense reportou a entrega do título de "Cidadão 

Joseense" a quatro pessoas: o Marechal Teixeira Lott, Ministro da Guerra 

(CORREIO JOSEENSE, 1960, p. 66); Ademar de Barros, prefeito de São Paulo e 

candidato a Presidente da República (CORREIO JOSEENSE, 1960, p. 82); em 

1961, foram concedidos os títulos aos deputados Lincoln e Antônio Feliciano 

(CORREIO JOSEENSE, 1961, p. 162). Em 1959, José Anconi escreveu uma matéria 

para O Valeparaibano, republicado no Correio Joseense, criticando a indicação de 

José Marcondes Pereira (aluno da Faculdade de Direito e membro da Câmara 

Municipal) para que (denominado pelo jornal como "Onça de Mato Grosso") 

recebesse o título de Cidadão Joseense. O jornal discorre que o indivíduo não era 

merecedor do título - que "é coisa séria que não se dá assim sem mais nem menos" 

e para que Pereira não envolvesse "o prestígio da cidade" e que "um título dessa 

ordem não corresponde à vontade da maioria absoluta de nossa gente" (CORREIO 

JOSEENSE, 1959, p.67). 

Como já foi citado, na análise em relação à situação de outsiders e insiders 

em São José dos Campos, é possível perceber uma situação inversa do conceito 

proposto por Elias e Scotson, onde os recém-chegados têm mais influência do que 

os próprios moradores. Alguns autores já aplicaram a situação da inversão da teoria 

de outsiders/insiders conforme proposta originalmente por Norbert Elias e Jhonson 

Scotson: Freitas (2000) propôs um estudo em relação a portadores de deficiência 

auditiva (vistos como estabelecidos) e como utilizaram seu conhecimento para 

excluir os outsiders (pessoas relacionadas com universidades) - uma relação que 
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pode parecer "desfocada", de acordo com o autor, porque geralmente se relaciona a 

questão da discriminação com o portador de deficiência mas, em seu caso 

estudado, a análise é invertida. 

Knox e Trigueiro (2014) apontam para uma situação invertida de 

estabelecidos e outsiders na região litorânea do Espírito Santo, onde grandes 

projetos e empreendimentos têm sido instalados, sobrepondo as organizações de 

poderes locais - aqueles que se instalaram na cidade depois dos novos 

empreendimentos também tem maior relação com os processos de poderes, 

resultando na "exclusão dos nativos residentes nos processos de participação das 

diversas fases deste desenvolvimento" (2014, p.2). 

Mondardo (2009) em seu estudo sobre territórios e identidades em São 

Francisco Beltrão, também identifica uma situação inversa de outsider/estabelecido, 

onde os 'outsider', como gaúchos e catarinenses, eram percebidos como 

estabelecidos, e os 'insider', os caboclos, passaram a ter o papel de 'outsider'. 

Rocha, em seu estudo sobre direito das minorias no Brasil, relembra que essa 

condição de estabelecido/outsider não é imutável, pois Elias e Scoton apontam em 

sua obra situações históricas em que outsiders, em uma organização coesa, lutaram 

para a mudança de seu status ao almejar o poder que antes era restrito somente 

aos estabelecidos, dando como exemplo as revoluções burguesas lideradas por 

burgueses, que antes eram marginalizados, mas tomam a liderança na Revolução 

Francesa e se tornam estabelecidos. Como observa a autora, o grande mérito da 

pesquisa de Elias e Scotson é que ela pode ser aplicada em sociedades simples e 

complexas, uma vez que "esse fenômeno social de formação de estabelecidos e 

outsiders ocorre em todas as sociedades" (ROCHA, 2017, p. 9). 

 

 

4.1 A Educação como parte de uma política de progresso para a cidade: A 

criação da Faculdade de Direito 

 

É no período pós-guerra que emerge o posicionamento de que todos os 

países deveriam alcançar o almejado ‘desenvolvimento’ igual ao dos países ricos, 

com a valorização do modo de vida urbano, transferência tecnológica e 
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industrialização, de forma que a modernização e a industrialização são confundidas 

com progresso social (KNOX, 2011, p. 3). Analisando jornais desse período 

publicados na cidade de São José dos Campos, é notável que em grande parte das 

vezes o progresso é associado com a criação de escolas e faculdades. 

Entre 1889 e 1930, São José dos Campos tinha dois Grupos Escolares - 

símbolos de progresso e prestigiados como modelos escolares -, e mais de uma 

dúzia de Escolas Isoladas - escolas em estado geralmente improvisado e precário 

(ROQUE, 2007, p. 12-13). Embora em estado precário, o número de alunos 

formados pelas escolas foi aumentando e aqueles com melhores condições 

financeiras ficavam por mais tempo. Como observa Roque, 

Graças a essas “primeiras letras”, novos professores, leigos ou não, 
foram surgindo, assim como administradores de negócios e outros 
profissionais liberais, dinamizando a pacata São José dos Campos, 
iniciando as atividades de imprensa e ocupando cargos públicos, 
enfim, marcando a transição de uma sociedade. (ROQUE; 
SALGADO; FRAGA, 2012, p.61) 

 

Duas décadas depois, o número de classes e escolas em São José dos 

Campos havia aumentado – uma “aparelhagem quase completa”, afirmou Napoleão 

Monteiro, com Ginasial, Colegial (Clássico e Científico), Normal, Básico, Comercial, 

Engenharia e de Preparatórios para Direito (CORREIO JOSSENSE, 1953, p.76).  No 

entanto, esses muitas vezes eram utilizados apenas pelas classes ‘mais 

afortunadas’, “ficando no entretanto as classes desprovidas de recursos em situação 

de completo abandono” (CORREIO JOSSENSE, 1953, p.76). 

Possuímos, no ensino Primário, os Grupos Escolares, "Olímpio 
Catão, Ângelo Siqueira Afonso, Francisco João Lemes (Santana do 
Paraíba), Educandário Padre Fortunato, Externato São José, Escola 
Evangélica, Curso Primário Anexo ao Colégio Estadual e diversas 
escolas municipais. Desses estabelecimentos de ensino, dos que 
possuem o 4º ano Primário, poderemos contar com umas 12 classes, 
num total de mais de 500 alunos. (CORREIO JOSEENSE, 1953, p. 
76). 

 

Essas deficiências no ensino básico não eram exclusivas da cidade. O 

professor Richard Smith, do MIT - Massachussets Institute of Technology, escreveu 

sobre os problemas identificados por ele no ensino brasileiro e que “o levaram a 

propor a criação de um 'ano prévio' de estudos para os alunos que necessitassem 
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de base para realizar o Curso Fundamental no ITA, que tem ênfase nas ciências 

básicas” (OLIVEIRA, 2008, p.145). 

Como observa Roque, as publicações da imprensa local servem para 

compreendermos as expectativas do papel da educação na sociedade brasileira e 

joseense (2007, p.8). Além disso, a escola era vista como principal elemento para a 

constituição de uma “sociedade industrializada”, ao passar transmissão de ordem 

social, ética, crenças e valores estabelecidos (BERTANI, 2008, p. 6) 

Quando o ITA foi instalado na cidade junto ao CTA, destacava-se a dedicação 

exclusiva dos professores e alunos, do seu regime de tempo integral (que provocaria 

o isolamento da comunidade científica em relação à cidade de São José dos 

Campos). A ética estudantil, o aconselhamento e incentivo a práticas e encontros 

culturais fazia parte do cotidiano escolar (OLIVEIRA, 2012, p.69). Como disse 

Casimiro Montenegro Filho em 1954, a escola era preocupada em “formar técnicos 

competentes e cidadãos conscientes” (OLIVEIRA, 2012, p. 65). 

Em 1954, criou-se em São José dos Campos a Faculdade de Farmácia e 

Odontologia. Como noticiado meses depois pelo jornal ‘Correio Joseense’, 

A notícia da criação da Escola de Farmácia e Odontologia, como era 
natural, causou grande contentamento à população que vê nessa 
escola superior mais um grande fator em favor da cidade que 
caminha a passos largos na conquista dos mais alevantados 
elementos de progresso, em todos os setores. No terreno 
educacional, a nossa cidade já se pode considerar a vanguardeira 
desta zona do Vale do Paraíba (CORREIO JOSEENSE, 1954, p. 7). 

 

 

Por razões ainda inexploradas, embora criada pela Lei Estadual Paulista n° 

2.631, de 20 de Janeiro de 1954, a Faculdade de Farmácia e Odontologia foi iniciar 

suas atividades apenas seis anos depois de sua criação, em 28 de março de 1960 

(UNIVERSIDADE..., 2017). O curso de Farmácia "nunca se concretizou e os 

motivos, ao certo, também não se ficaram sabendo até hoje" - oficialmente o curso 

de Farmácia foi extinguido em 1970 (KOGISO; PAGANI, 2010, p. 15 e 34). 

Uma outra Faculdade, com uma história bem diferente, foi criada no mesmo 

mês: a Faculdade de Direito do Vale do Paraíba. 
 

Avançando, e ganhando terreno, conquistou agora uma Faculdade 
de Direito cuja instalação assistimos há poucos dias, sob os aplausos 
e contentamento da população e das localidades vizinhas. 
(CORREIO JOSEENSE, 1954, p.7). 
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O Direito tem sido visto como uma linguagem-chave na questão da 

legitimação, e sendo parte do poder estabelecido legitimado pelo título de bacharel, 

os políticos-bacharéis eram os intermediários internacionais de conhecimento 

técnico estatal de maior destaque por volta de 1960. Servindo como intermediários 

entre empresas e as principais famílias, agiam como estadistas no governo, 

ajudando a facilitar reformas sociais e o consenso, promovendo a estabilidade dos 

chamados establishment (DEZALAY; GARTH, 2000, p. 164). Na história do Brasil, o 

Direito desempenhou, em menor grau do que em outros países, o papel central na 

legitimação e reprodução do Estado, implicado na legitimação e reprodução das 

hierarquias sociais e produzindo “hierarquias profissionais internas relativamente 

rígidas, lideradas pelos estadistas-bacharéis ligados às faculdades de Direito, às 

famílias de maior destaque nas oligarquias locais" (DEZALAY; GARTH, 2000, p. 

166). 

Raimundo Faoro conta que no Brasil do século 17, os homens dependiam dos 

tribunais de Portugal para a aplicação da lei e da justiça, que era "tardia, 

incompetente, cruel, amparada nas duras leis do tempo". De acordo com o autor, o 

advogado é o agente mais fiel da rede centralizadora da administração colonial, 

embora não fossem numerosos, uma vez que os magistrados muitas vezes tinham 

cargos herdados e eram iletrados (FAORO, 2001, p. 222).  

Sérgio Buarque de Holanda escreve que as inclinações para as profissões 

liberais se relacionam com a formação colonial e agrária do Brasil, em sua brusca 

transição do rural para o urbano, dando destaque ao fato de que a "praga do 

bacharelismo", como diz o autor, não é único do Brasil. Nos Estados Unidos e 

durante sua guerra da independência, os bacharéis tiveram uma notável 

importância, e que não é apenas no território brasileiro que os cargos públicos e 

altas posições são conquistadas apenas pelos cidadãos formados em direito; e que 

em Portugal, o título de bacharel valia "quase tanto como uma carta de 

recomendação nas pretensões a altos cargos públicos" (HOLANDA, 1995, p. 157). 

Em sua análise sobre o poder do bacharel no espaço organizacional brasileiro 

na obra 'Raízes do Brasil' de Sérgio Buarque de Holanda, Cruz e Martin observam 

que no Brasil, a importância do título de bacharel se explica pela supervalorização 

que os colonizadores portugueses davam aos títulos, fossem de barão, visconde, 
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marqueses ou de duques quando os tinham, e quando não, se davam os títulos de 

bacharel e doutor (CRUZ; MARTINS, 2006, p.3) Como observam os autores, com o 

passar do tempo o prestígio do título de bacharel ou doutor cresceu nos meios 

rústicos e urbanos, aumentado o capital social do indivíduo e, consequentemente, 

aumentando "o poder condicionado no campo organizacional brasileiro, uma vez que 

tal característica é visível na cultura nacional" (CRUZ; MARTINS, 2006, p. 7).  

No Capítulo VIII do seu livro sobre poder simbólico, Bourdieu explora a força 

do direito, das ciências jurídicas. Dotado de uma lógica específica, é nesse campo 

onde se confrontam agentes investidos com a mesma capacidade técnica e social 

de interpretar textos que "consagram a visão legítima, justa, do mundo social" 

(BOURDIEU, 1989, 2011 e p.212). Para Bourdieu, a concorrência ao monopólio de 

acesso aos conhecimentos jurídicos favorece uma separação entre os profissionais 

e os "profanos" (homens ‘comuns’), sugerindo que as normas jurídicas do sistema e 

suas aplicações são independentes das relações de forças (BOURDIEU, 1989, 

p.212). Além disso, esse "espaço judicial" implica em uma maior separação entre 

aqueles que tem conhecimento e aqueles que não tem, considerando que aqueles 

que são encarregados de produzir ou aplicar o direito (as autoridades), têm suas 

práticas unidas a dois agentes: "os detentores por excelência da forma do poder 

simbólico aos detentores do poder temporal, político ou económico" (BOURDIEU, 

1989, p.242).  

Aliados, os detentores da aplicação das leis e os detentores do poder político 

e econômico têm afinidade, sendo ligados por formações familiares ou escolares, o 

que favorece sua visão de mundo semelhante. Assim, a ação jurídica tem "poucas 

probabilidades de desfavorecer os dominantes", pois os textos jurídicos são 

utilizados para justificar, inspirar e adequar os interesses, visão de mundo e valores 

dos dominantes. 

Para Bordieu, "a pertença dos magistrados à classe dominante está atestada 

em toda a parte": desde a Idade Média, o conhecimento jurídico era garantia de uma 

posição de poder (BOURDIEU, 1989, p.242). A força e simbolismo do campo jurídico 

não é restrito ao país do qual o autor escreve: como ele mesmo observa, o direito 

carrega o selo da universalidade, de forma que suas práticas, ações e expressões, 
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que poderiam ser próprios de um espaço social ou geográfico, passaram a ser 

universais, tornando-o mais poderoso: 

A norma jurídica, quando consagra em forma de um conjunto 
formalmente coerente regras oficiais e, por definição, sociais, 
universais, os princípios práticos do estilo de vida simbolicamente 
dominante, tende a informar realmente as práticas do conjunto dos 
agentes para além das diferenças de condição e de estilo de vida: o 
efeito da universalização (...) vem aumentar o efeito da autoridade 
social une a cultura legítima e os seus detentores já exercem para 
dar toda a sua eficácia prática à coerção jurídica (BOURDIEU, 1989, 
p.246) 

 

Para Dezalay e Garth, em sua análise sobre os processos de legitimação na 

transformação do ‘Estado’ na América Latina e nos Estados Unidos entre 1960 e 

2000, o maior sucesso alcançado pelo ensino do Direito no Brasil foi a possibilidade 

da construção de relação entre as pessoas que ocupavam posições similares em 

seus países, de forma que a elite dos advogados brasileiros usavam do seu 

conhecimento em direito, e as conexões dadas por esse movimento “para seguir 

caminhos relativamente tradicionais de acesso ao poder de Estado no cenário 

brasileiro" (DEZALAY; GARTH, 2000, p. 168). Dessa forma, podemos entender qual 

a importância de uma Faculdade de Direito em uma pequena cidade em 

desenvolvimento no Vale do Paraíba. 

A relação entre progresso cultural e material, como pudemos perceber, era 

percebida na época em consonância com a importância da educação formal na 

cidade. Em 1957, um pedido de mais verba para a finalização da construção do 

edifício da Faculdade de Direito do Vale do Paraíba foi comentado por diversos 

jornais da época. Para o Valeparaibano, Franco Montoro disse que era dever do 

Poder Público auxiliar as entidades que defendiam e projetavam sua cultura para 

todo o Estado de São Paulo, e que ao ensinar Direito para a juventude, elevar-se-ia 

a cultura de todo o Brasil. Fazendo referência a Faculdade de Direito da cidade: 

 

Servindo à população de todo o Vale, deste Vale que está tão unido 
à história de São Paulo e história do Brasil e em cuja recuperação 
repousam as esperanças de um maior desenvolvimento industrial de 
nossa terra. Para este Vale, voltam-se os olhos de São Paulo e do 
Brasil e para que este crescimento não seja apenas marcado pela 
técnica, pela máquina, pelo progresso material, mas também por um 
progresso de cultura, pela formação de espírito de justiça, para que 
se dê a todos aquilo que de justiça lhes é devido [...] em suma, para 
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que a justiça seja feita, é necessário que se formem os homens de 
Direito. Esta, a grande vocação da Faculdade de Direito do Vale do 
Paraíba. (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1957, p.28). 
 

A fig. 9 faz parte dos anexos da Projeto de Lei 3234/1957, sendo provavelmente um 

dos primeiros desenhos do projeto arquitetônico da Faculdade. 

 

Figura 9. Desenho da Faculdade de Direito no Projeto de Lei 3234/1957 (1957, p.9). 

 

Fonte: São José dos Campos, 1957. 

 

É essa relação proposta pelos jornais entre a educação e o progresso que 

nos faz pressupor que a criação das Faculdades e institutos de ensino foram uma 

forma encontrada pela cidade para se enaltecer, alcançar autonomia política e 

atrair novas pessoas para o município. No entanto, isso não era possível sem o 

apoio de pessoas influentes tanto da cidade quanto fora dela. 

 Diferentemente da Faculdade de Farmácia e Odontologia, que levou anos 

para de fato se concretizar e formar turmas, a Faculdade de Direito foi autorizada em 

janeiro, fez seu primeiro vestibular em fevereiro e iniciou as aulas em março de 

1954. Enquanto a Faculdade de Farmácia e Odontologia teve como principal mentor 

o Deputado Feliciano (de acordo com o jornal Correio Joseense), o curso de Direito 

foi criado a partir dos esforços de pelo menos sete pessoas: Everardo de Miranda 

Passos e Domingos de Custódio, dirigentes da Sociedade Civil Mantenedora da 

Escola de Comércio de São José dos Campos; o aluno Jamil Mattar de Oliveira, que 

cursava Direito em São Paulo; Flávio Berling Macedo, professor da cidade, José 

Vieira de Macedo e Luiz de Azevedo Castro. A atribuição do nome desses homens à 
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fundação da Faculdade de Direito foi feita posteriormente, em publicações do ano de 

2001 e 2002, pelo professor Baptista Gargione Filho, diretor da Univap – 

Universidade do Vale do Paraíba na época, e por Amilton Maciel Monteiro, em seu 

livro “Elementos Históricos da Univap e de seu berço” (UNIVAP, 2002). Como 

veremos, em poucos momentos o jornal ‘Correio Joseense’ fez ligações entre a 

Faculdade e as pessoas que fizeram parte de sua criação. 

 Como observa Gontijo, a história tem seus heróis e suas lendas, que 

funcionam "mediante a construção de uma idade de ouro, por meio da utilização de 

modelos, repetições, clichês e estereótipos" (GONTIJO, 2005, p. 261). É necessário 

desmistificar essa posição, pensando nos intelectuais "como criadores e mediadores 

culturais e como atores do político, relativamente engajados na vida da cidade e/ou 

nos locais de produção e divulgação de conhecimento e promoção de debates" 

(GONTIJO, 2005, p. 263). 

 Citando Jean-François Sirinelli, Gontijo em seu artigo "História, cultura, 

política e sociabilidade intelectual" conta que todo grupo de intelectuais é organizado 

a partir de uma sensibilidade cultural, ideológica ou de afinidade, que têm o gosto e 

desejo de conviver, se tornando uma estrutura organizacional (ou rede) de 

sociabilidade (GONTIJO, 2005, p. 261). Como observa a autora: 

investigar as sociabilidades significa seguir as trajetórias de 
indivíduos e grupos buscando mapear as suas ideias, tradições, 
comportamentos e formas de organização, de modo que seja 
possível caracterizar e compreender seus esforços de reunião e de 
afirmação de identidade em determinados momentos (GONTIJO, 
2005, p. 277). 

 

 Relacionar a vida do indivíduo e sua produção intelectual, incluir suas 

experiências, projetos, realizações e expectativas, permite ver o resultado de suas 

obras como "elementos constitutivos de e constituídos por um dado campo político-

cultural", enfoque esse que nos ajuda a perceber como a articulação de diferentes 

modos de atuação e de espaços contribuem na composição e movimentação da 

vida de um grupo e de uma cidade (GONTIJO, 2005, p.277). Além disso, para Heinz, 

a prosopografia, ou o método de biografias coletivas, pode ser visto como um 

método "que utiliza um enfoque de tipo sociológico em pesquisa histórica, buscando 

revelar as características comuns" de um determinado grupo em um determinado 

período histórico (HEINZ, 2006, p.9). Para o autor, essas biografias coletivas ajudam 
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no levantamento dos perfis sociais, conhecendo assim as propriedades sociais de 

cada grupo, suas associações nas trajetórias dos indivíduos.  É uma forma de 

conhecer as estratégias que foram empregadas por "diferentes membros de uma 

elite para alicerçar uma carreira" ou, em alguns casos, evitar que sua classe fosse 

reclassificada ou reduzida (HEINZ, 2006, p.9). 

 De todos os nomes citados, o Dr. Luiz de Azevedo Castro, antes promotor 

público da comarca de São José dos Campos (de 1941 a 1946) e presidente do 

Centro de Cultura da cidade, é o mais referenciado no Jornal Correio Joseense. Em 

uma matéria comemorativa do seu aniversário, em 1945, Napoleão Monteiro contou 

que Castro: 

 

Desfruta do mais justo e respeitável conceito dentre os que se 
entregam ao estudo e a aplicação das leis. Como promotor público 
da comarca, a sua atuação tem sido a mais benéfica aos interesses 
da coletividade, pela energia e pelo ardor que a defende, cônscio das 
grandes responsabilidades que lhe pesam.  (CORREIO JOSEENSE, 
1945, p.59). 
 

 

Em uma edição de janeiro de 1945, quando Castro foi promovido para a 13ª 

Promotoria Pública da capital, uma das matérias da capa foi sobre sua despedida 

do cargo e como era importante para a cidade: 

 

São José dos Campos muito deve a s. excia., não só pelo que lhe 
proporcionou em razão das suas funções, mas também pelo que lhe 
prodigalizou como cidadão e homem de sociedade. O seu nome 
sempre esteve em evidência em todos os movimentos culturais, 
cívicos e religiosos [...] Estimadíssimo nesta cidade pelas belas 
qualidades que o exornam, a noticia de sua promoção ecoou com 
particular agrado em todas as camadas sociais, com quanto uma 
certa magoa também se tivesse apoderado de todos nós pelo 
afastamento do nosso convívio [...]. (CORREIO JOSEENSE, 1946, 
p.2) 

 

 Castro também era amigo de Domingos de Macedo Custódio, outro fundador. 

Nessa mesma matéria de jornal, o promotor recebeu visitas de seus amigos e 

admiradores no dia do seu aniversário, e "ofertando-lhe uma lembrança, por 

intermédio do prof. Domingos de Macedo Custódio que o saudou, pondo em relevo 

as altas qualidades do aniversariante" (CORREIO JOSEENSE, 1945, p.59). Na fig. 

10, podemos ver uma fotografia de Azevedo Castro em uma matéria da capa do 
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Correio Joseense, em 1946, com agradecimentos feitos pela ‘sociedade local’ e pelo 

Centro de Cultura de São José dos Campos. 

 

Figura 10. Homenagem ao Dr. Luiz de Azevedo Castro pela sociedade local e pelo Centro de Cultura 
da cidade, em matéria da capa do Correio Joseense em 29/09/1946 

 
Fonte: Correio Joseense, 1946. 

 

Além de Promotor, Azevedo Castro representava, em algumas ocasiões, a 

sociedade joseense: em dezembro de 1945, quando Dr. Pedro Mascarenhas 

reassumiu o cargo de Prefeito de São José dos Campos, Castro "em palavras 

repassadas de grande entusiasmo, dirigiu uma saudação ao Dr. Ricardo Couto, em 

nome da sociedade de São José" (CORREIO JOSEENSE, 1945, p. 69).  

 Outros nomes envolvidos na criação da Faculdade, embora não tenham 

tantas citações quanto Luiz de Azevedo Castro, também faziam parte do cotidiano 

da cidade e eram considerados elementos representativos. Para termos uma noção 

de sua participação, foi feito um fichamento dos dez anos que antecederam a 

criação da Faculdade de Direito (1944 - 1954) no jornal “Correio Joseense” (o ano 

de 1950 não consta na lista de jornais digitalizados pelo Pró Memória e pela 

Biblioteca Municipal, e por isso foi desconsiderado). 
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 José Vieira de Macedo, na época da criação da Faculdade em 1954, falou em 

nome da Escola Técnica de Comércio na transmissão de cargo do prefeito Benoit 

(CORREIO JOSEENSE, 1954, p.48); foi consultor da Diretoria da Associação de 

Escoteiros "Coronel João Cursino" (Idem, 1951, p.91), foi presidente da Câmara 

Legislativa da cidade (Idem, 1949, p.74); provedor da Mesa Administrativa da Santa 

Casa (Idem, 1947, p.2); em 1946, fez parte da mesa da eleição da nova diretoria da 

Associação Esportiva junto de outros futuros membros da Faculdade: o prof. José 

Vieira de Macedo e prof. Domingos de Macedo Custódio (que falou em nome do 

governador da cidade) (Idem, 1949, p.6). Ainda em 1946, durante um evento de 

homenagens prestadas ao Dr. Luiz de Azevedo Castro, o prof. Domingos de Macedo 

Custódio, presidente do Centro de Cultura, convidou, entre outros, o prof. José 

Vieira de Macedo para fazer parte das comemorações (Idem, 1946, p.133). 

 Jamil Mattar de Oliveira, provavelmente o mais jovem dentre todos, apareceu 

poucas vezes nas notícias do Correio Joseense antes da criação da Faculdade de 

Direito. Em 1947, quando ainda estava no ginásio, Jamil encerrou a "Semana de 

Castro Alves", em homenagem ao centenário do nascimento de Antônio Castro 

Alves, falando sobre sua personalidade (CORREIO JOSEENSE, 1947, p. 45); em 

1951, junto de Edward Simões, Jamil comunicou ao jornal a organização de um 

álbum sobre as importantes produções que a cidade tinha feito em diversos setores 

(Idem, 1951, p. 62).  

 Em 1946, Flávio Berling Macedo recepcionou o Ministro Souza Campos no 

Grupo Escolar Olímpio Catão, onde era professor, proferindo um "vibrante discurso 

que foi muito aplaudido” (CORREIO JOSEENSE, 1946, p. 53), foi tesoureiro da 

guarda noturna local em 1949 (Idem, 1949, p. 66) , no dia de seu aniversário, em 

1951, foi descrito como "elemento conceituado em todos os nossos meios sociais" 

(Idem, 1951, p. 28); em 1954, fez parte da criação da Faculdade de Farmácia e 

Odontologia ("valiosíssima cooperação do distinto amigo" (Idem, 1954, p. 2). Em 6 

de setembro de 1954, Macedo faleceu na Santa Casa após uma cirurgia. O jornal 

falou da notícia com 'pesar', contando que "a cidade foi abalada pelo infausto 

acontecimento", pois era professor no Grupo Escolar Olímpio Catão, Escola de 

Comércio Olavo Bilac e no Colégio Estadual e Escola Normal Coronel João Cursino, 

além de pertencer a Associação Esportiva São José como conselheiro. 
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O estimado moço, pelas suas excelsas virtudes, se fez credor da 
estima e da consideração que justamente desfrutava em todos os 
nossos meios. Exemplar chefe de família, bom cidadão, professor 
dos mais dedicados e competentes, era ainda um joseense de fibra, 
formando em torno de todas as iniciativas das quais resultassem 
benefícios para a nossa terra. (CORREIO JOSEENSE, 1954, p.144). 

 

Embora não seja especificado qual a participação da Macedo na criação da 

Faculdade de Direito, o  cortejo do seu funeral passou pela Faculdade, onde era 

"um dos seus mais dedicados alunos e colaboradores". 

 

Nesse estabelecimento superior, o Dr. Luiz de Azevedo Castro, 
diretor da Faculdade, em seu nome e no da Congregação, 
pronunciou vibrante e comovente oração, salientando as qualidades 
do extinto e externando o profundo pesar da Faculdade pelo infausto 
acontecimento. Em seguida, fez uso da palavra o jovem acadêmico 
Jamil Mattar, que por seu turno, expressou os sentimentos e a 
consternação dos seus colegas em face ao rude golpe que vinham 
de sofrer com a morte de um dos seus mais dignos colegas. 
(CORREIO JOSEENSE, 1954, p.144). 

 

 Em 1945, Everardo de Miranda Passos esteve ao lado do prefeito Dr. Pedro 

Mascarenhas, do promotor público Luiz de Azevedo Castro e de Domingos de 

Macedo Custódio durante as comemorações do dia da Independência do Brasil 

(CORREIO JOSEENSE, 1945, p.47); em 1946, fez parte das homenagens feitas ao 

Dr. Luiz der Azevedo Castro (Idem, 1946, p.31); em 1949, os professores Everardo 

de Miranda Passos e Luiz de Araujo Máximo participaram da Comemoração do 

Centenário do nascimento de Ruy Barbosa (Idem, 1949, p.138); em 1953, Passos 

era diretor da Escola Técnica de Comércio 'Olavo Bilac' (Idem, 1953, p.175); em 

1954, era diretor do Ginásio Prof. Ayres Amâncio de Moura (Idem, 1954, p.86).  Em 

1953, Passos e Flávio Berling de Macedo fizeram parte da discussão para a 

construção do prédio do Ginásio Estadual (Idem, 1953, p.175). Em 1954, o Correio 

Joseense notificou que Flávio Berling Macedo e Everardo de Miranda Passos, "com 

a colaboração de outros idealistas", iniciaram uma campanha para conquistar a 

instalação da Faculdade de Farmácia e Odontologia (Idem, 1954, p.118). No mesmo 

ano, José Vieira de Macedo, Everardo de Miranda Passos e Flávio Berling Macedo 

foram recebidos pelo Prefeito Sanitário para discutir as providências a serem 

tomadas para a instalação imediata da Faculdade de Farmácia e Odontologia. 

 Em 1944, Domingos de Macedo Custódio presidiu a sessão da posse da 

Diretoria do Tiro de Guerra 545 (CORREIO JOSEENSE, 1944, p.101); foi nomeado 
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Vice-presidente do Centro de Cultura (Idem, 1944, p.22), onde estava também 

Azevedo Castro como convidado; participou das comemorações do aniversário da 

'Escola Normal" (Idem, 1944, p.82). Em 1945, falou em nome das instituições de 

cultura de São José dos Campos durante a homenagem aos Expedicionários 

Joseenses (Idem, 1945, p.41); fez parte da comemoração do Dia da  Independência 

do Brasil (Idem, 1945, p.47); fez parte das comemorações ao aniversário de 

Azevedo Castro no Centro de Cultura (Idem, 1945, p.59); ao lado de Azevedo 

Castro, proferiu elogios a Dr. Pedro Mascarenhas ao retorno de seu cargo como 

prefeito em 1945 (Idem, 1945, p.69). Em 1946, proferiu uma conferência em Mogi 

das Cruzes, na data comemorativa de sua fundação (Idem, 1946, p.117); foi 

catedrático de português e paraninfo do Ginásio do Estado Local, representando o 

Prefeito Pedro Popini Mascarenhas durante o encerramento do ano letivo do Grupo 

Escolar Santana da Paraíba; foi considerado "grande idealista" e um dos fundadores 

do Centro de Cultura  de São José dos Campos por Azevedo Castro (Idem, 1946, 

p.2); escreveu um artigo intitulado 'Campanha contra o analfabetismo" para o 

Correio Joseense (Idem, 1946, p.3); representou o prefeito na tomada de posse da 

nova diretoria da Associação Esportiva São José; escreveu um artigo falando sobre 

a importância da criação de novas escolas (Idem, 1946, p.6); escreveu um artigo 

sobre: a primeira mulher brasileira alfabetizada (Idem, 1946, p.16), a cultura da 

amizade (Idem, 1946, p.19); inversão de valores (Idem, 1946, p.39); Liga de 

Assistência Social e Combate à Tuberculose (Idem, 1946, p.51); recebeu o Ministro 

Souza Campos em 1946 (Idem, 1946, p.53). 

 Em 1947, Domingos era catedrático de português da Escola Técnica de 

Comercio Olavo Bilac (CORREIO JOSEENSE, 1947, p.29), escola da qual foi 

paraninfo da turma de 1947 (Idem, 1947, p.29); fez uma conferência durante a 

Semana Castro Alves em 1947 (Idem, 1947, p.45); participou da posse do Dr. Jorge 

Zarur no cargo de Prefeito ao lado de Azevedo Castro (Idem, 1947, p.71); foi 

presidente do Centro de Cultura (Idem, 1947, p.139). Em 1948, falou em nome da 

Diretoria durante inaugurações das novas dependências da Escola Normal e do 

Ginásio do Estado (Idem, 1948, p.14); Em 1949, representou o dr. Pedro 

Mascarenhas (Idem, 1949, p.172); foi secretário durante a  sessão de Instalação da 

Liga de Assistência e Proteção aos Menores (Idem, 1949, p.74); foi homenageado 

na Escola Normal e Ginásio do Estado e Escola Técnica de Comércio (Idem, 1949, 
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p.94); entregou o Título de Presidente de Honra para o governador Ademar de 

Barros em visita a cidade (Idem, 1949, p.114); Em 1951, agradeceu em nome da 

direção geral do Colégio Estadual e Escola Normal 'Coronel João Cursino' a 

cooperação do vereador Manoel Pereira Costa e as firmas que contribuíram para a 

criação da nova biblioteca infantil (Idem, 1951, p.44); fez parte da festa de formatura 

dos "Neo-Taquigrafos" junto de  Azevedo Castro (Idem, 1951, p.12); tomou assento 

junto à mesa  ao lado de José Vieira de Macedo durante a fundação da Associação 

das Mães de São José dos Campos (Idem, 1951, p.58); foi orador oficial da Diretoria 

da Associação de Escoteiros "Coronel João Cursino" (Idem, 1951, p.91); foi orador 

durante as festividades do 18º aniversário do Esporte Clube São José (Idem, 1951, 

p.131). Em 1952, escreveu um artigo publicado na capa do Correio Joseense sobre 

a influência dos pais na formação da língua falada das crianças (Idem, 1952, p.153); 

Em 1953, foi "o primeiro educador a atender o apelo da diretoria do Colégio, em 

organizar os referidos Clubes (de Estudos)" (Idem, 1953, p.77); ainda em  1953, 

recebeu Dona Chiquinha Rodrigues, educadora e escritora, nos salões da 

Associação Esportiva São José junto do dr. Luiz de Azevedo Castro (Idem, 1953, 

p.88), e apresentou o mesmo promotor durante uma conferência (Idem, 1953, 

p.144). 

 É interessante retomarmos aqui o conceito de 'cidade local' de Milton Santos. 

Apesar de estar se transformando em um centro industrial e querendo ser 

reconhecida como tal, nota-se que São José dos Campos ainda prestava grande 

reconhecimento às ‘personalidades notáveis' da cidade, principalmente o promotor e 

os professores, como sendo os elementos que criaram a Faculdade de Direito. 

 Assim, notamos que embora a Faculdade de Direito tenha sido feita com 

grandes nomes da educação joseense, o fundador que teve mais referências em 

jornais, e é nomeado como a principal força de contato entre os nomes da capital e 

do governo para o reconhecimento da Faculdade, na verdade não estava em São 

José dos Campos na época da criação da Faculdade. No entanto, intermediou por 

ela em outras esferas fora da cidade. 

 Uma vez que grande parte desses homens já tinham espaço na vida política 

da cidade e do Estado, é possível que a Faculdade de Direito tenha acontecido em 

um espaço tão curto de tempo devido a influência de seus ‘fundadores’.  
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 Em 1953, pela Lei nº217, a Prefeitura Sanitária de São José dos Campos 

concedeu um auxílio de um milhão de cruzeiros à Sociedade Civil Mantenedora da 

Escola Técnica de Comércio de São José dos Campos, "para o fim específico de 

criação, instalação e manutenção de uma Faculdade de Direito neste município" 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1953).  

 O terreno foi doado pela Estrada de Ferro Central do Brasil, localizado na via 

da Rua Paraibuna, que na primeira metade do século 20 era considerada região 

central e rota de passagem da cidade. De acordo com Amilton Maciel Monteiro, foi 

Azevedo Castro quem conseguiu a doação: 

Em 7 de dezembro de 1955, o Dr. Azevedo Castro se dirige ao Rio 
de Janeiro e lá, na antiga Capital da República, depois de inúmeras 
gestões, o Diretor da Faculdade conseguiu da alta direção da 
Estrada de Ferro Central do Brasil a cessão de um terreno situado na 
antiga Praça Almirante Barroso (MONTEIRO, 2002, p. 27). 

 

Em 2014, foi doado para o Centro de História & Memória da Univap 

(CEHVAP) um álbum contendo as fotografias da criação da Faculdade de Direito - 

desde o primeiro encontro dos alunos, em 1954, até a inauguração da sala do 

Diretório Acadêmico no prédio da Faculdade de Direito. Em uma dessas fotos, está  

registrado que tanto Luiz de Azevedo Castro quanto Domingos de Macedo estavam 

presentes no ato da doação. O homem no centro da foto (fig.11) está identificado 

como Jair Rego de Oliveira, diretor da Estrada de Ferro Central do Brasil entre 

23/01/1953 a 30/09/1957, quando a companhia foi incorporada a Rede Ferroviária 

Federal S.A. – RFFSA (ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS FERROVIÁRIOS, 

2017). 
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Figura 11. "Criação da faculdade de Direito 

 

 

No local, havia funcionado “grande parte do antigo pátio da Estação local da 

Estrada de Ferro”, antes de ter sido removido para a Rua Sebastião Gualberto 

(MONTEIRO, 2002. p.27). 

Como é possível observar na fig. 12, logo ao lado da Faculdade de Direito 

ficava o Sanatório Vila Samaritana e, pouco abaixo, o Hotel & Pensão Castilho 

(demolido e que compreende hoje dois edifícios, um estacionamento e algumas 

casas) (GUIDO et al, 2015). 
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Figura 12. A Faculdade de Direito, circulada em azul, fica ao lado do antigo Sanatório Vila 
Samaritana. Mais à frente, o Hotel & Pensão Castilho.  

 
Fonte: GUIDO et al, 2015. 
 
 Como podemos observar, a Faculdade foi construída no meio de três grandes 

símbolos do período sanatorial: ao lado da caixa d’agua, referência na higiene e 

tratamento de doenças; em frente ao Sanatório Vila Samaritana e na mesma rua de 

uma pensão, que fazia parte da rede de comércio ligada aos doentes tuberculosos. 

Reani e Machado consideram que é no espaço sanatorial que se encontravam os 

investimentos públicos, os serviços, equipamentos e estruturas, e foi lá que suas 

finalidades foram transformadas para atender uma nova realidade econômica: a 

área central, sanatorial, passou a ser valorizada (REANI; MACHADO, 2017, p.8). 

Além do Sanatório e pensão, a Rua Paraibuna também era o local do dispensário, 

onde tomava-se vacina contra tuberculose; e era onde se tinha o acesso às 

instalações da Cooperativa de Laticínios de São José dos Campos - CLSJC, que 

havia se instalado na cidade em 1935 (PASIN et al, 2012, p.54).  

 Durante a solenidade do lançamento da pedra fundamental do edifício, em 

janeiro de 1956, Napoleão Monteiro escreveu:  

Grande afluência do povo verificou-se naquele local, sendo 
animadoras as perspectivas em torno da concretização dessa grande 
obra de instrução superior, que por sinal vai ser edificada em um dos 
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melhores e mais aprazíveis locais da cidade. (CORREIO 
JOSEENSE, 1956, s.p) 

 

Como observou Gladys Beatriz Barreyro em um estudo encomendado pelo 

INEP/DTDIE sobre o ensino superior privado no Brasil, até 1960 o crescimento do 

ensino superior no país foi decorrente do processo social, político e econômico, em 

função do desenvolvimento da indústria, crescente urbanização, migração, ascensão 

social das classes médias, que demandava maior escolarização em todos os graus 

(BARREYRO, 2008, p. 17). Dessa forma, as matrículas no ensino superior foram de 

27.253 em 1945 para 142.386 em 1964; crescimento esse com base na criação de 

institutos isolados de ensino superior de algumas universidades, em um crescimento 

desordenado e fora do controle governamental (BARREYRO, 2008, p. 17) 

Atualmente existe uma grande diferença no prestígio entre Faculdades 

públicas e privadas. Eunice R. Durham, em seu estudo sobre o ensino público e 

privado no Brasil, nota que diferentemente de outros lugares do mundo, escolas 

superiores criadas por elites locais sem fins lucrativos proliferaram a partir da década 

de 1960. Algumas dessas instituições eram organizadas como uma forma de 

empresa que tinham como principal objetivo o lucro - é a partir da expansão desse 

tipo de ensino que passou a ter um embate de estudantes e intelectuais contra o 

ensino privado em defesa do ensino público (DURHAM, 2003, p. 2). De acordo com 

a autora, o setor privado já era grande quando, a partir da década de 1920, passou-

se a elaborar uma reforma educacional reformulada pelo governo de Vargas: 60% 

dos estabelecimentos de ensino superior e 44% das matriculas advinham de 

instituições privadas (DURHAM, 2003, p. 7). 

No entanto, em São José dos Campos, em que os sanatórios privados eram 

associados a uma política de hospitalidade aos doentes (ricos ou pobres), a criação 

de faculdades privadas na década de 1950 pode também ser vista como um 'arranjo 

solidário' da cidade, que promovia o bem-estar de seus cidadãos por meio da 

melhoria de vida pela educação e, consequentemente, por melhores empregos e 

melhores salários. 

O professor Domingos de Macedo Custódio ilustrou em diversos artigos 

publicados no ‘Correio Joseense’ a sua ideia de educação ao lado da solidariedade: 
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A Escola, instituição complementar da educação do homem, tem 
grande missão a realizar nesse terreno, promovendo por todos os 
meios o espírito límpido da fraternidade e do direito á vida livre e 
condigna. (CORREIO JOSEENSE, 1946, p. 19). 

 

Publicado no Jornal O Correio Joseense de 1961, uma mensagem do 

presidente Jânio Quadros quando da assinatura do decreto de autorização do curso 

de Ciências Econômicas e Administrativas do Vale do Paraíba ilustra esse momento, 

em que cursos universitários eram encarados como prerrogativas ao progresso 

regional: 

Pude atender, finalmente, a aspiração de São José dos Campos: 
assinei o decreto que autoriza o funcionamento do curso Ciências 
Econômicas e Administrativas do Vale do Paraíba. Grande centro 
industrial, São José dos Campos caminha para completar sua 
organização universitária, a qual dará sentido e profundidade ao 
esforço geral de progresso de toda a região. Felicito o povo de São 
José dos Campos. E rejubilo-me por ter atendido a sua justa 
reivindicação. (CORREIO JOSEENSE, 1961, p. 67) 

 

Como observou Franco Montoro, em relação ao pedido de verba para 

construção do prédio da Faculdade de Direito, custaria menos para o poder público 

aprovar a liberação de um benefício para a finalização da construção de uma 

Faculdade privada do que de fato construir outra instituição de ensino totalmente 

pública: 

Quando custaria ao governo a construção de Faculdade como esta? 
Milhões e milhões de cruzeiros não seriam suficiente para custear as 
despesas de instalação e de manutenção desse estabelecimento. 
Um pequeno auxílio representará tudo o que o Estado dará, porque a 
iniciativa particular, o apoio das entidades locais e a contribuição das 
famílias e dos próprios estudantes, fará com que se institua, por 
meios próprios e com autossuficiência, uma nova entidade, um novo 
estabelecimento de ensino superior. Com este resultado, teremos 
dado a esta Faculdade e ao ensino Superior do Brasil, um auxílio 
valioso. (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1957, p.28). 
 

De fato, era importante que bens resultantes fossem revertidos para a 

comunidade joseense. Durante grande parte do ano de 1959, o Correio Joseense 

lutou contra a instalação da FORD na cidade, que o redator do jornal considerava 

"um atentado contra um patrimônio do município, com gravíssimos prejuízos para a 

coletividade" (CORREIO JOSEENSE, 1959, p.30), uma vez que a área "dada de 

presente" compreendia a estrada chamada de Imperial, monopolizando uma grande 

extensão frente à Dutra. Nesse caso, diferentemente da doação do terreno para o 
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CTA, "não houve debate, nem discussões, nem veto, de vez que tudo foi resolvido 

em menos de vinte e quatro horas, numa única sessão da Câmara" (CORREIO 

JOSEENSE, 1959, p. 34). Napoleão Monteiro conta que alguém "pretendeu 

estabelecer um paralelo entre este presente a Ford com a doação feita do chamado 

“campo dos alemães", mas que eram duas coisas completamente diferentes, uma 

vez que o CTA foi para a cidade 

(...) como um Departamento Oficial da União, não para ganhar 
dinheiro, não para fabricar e vender produtos. Ele aqui veio instalar 
uma grande escola preparatória, científica e cultural, invertendo ali 
talvez bilhões de cruzeiros sem nada produzir comercialmente. Trata-
se de um Instituto que está ao serviço do Brasil [...] Está pois 
preparando uma pleiade de jovens para a engenharia eletronica 
mecanica e aviatória, ministrando profundos conhecimentos e os 
mais modernos nesses setores [...] Fomos dos que aplaudiram a 
doação feita ao CTA e até hoje não temos nenhum motivo para nos 
arrepender desse nosso pronunciamento [...] Não queremos 
confundir os GENEROSOS doadores Ford com CTA (CORREIO 
JOSEENSE, 1959, p. 34)   

Ou seja, diferentemente do CTA e ITA, que investia na cidade sem ter como 

objetivo o lucro, a FORD era uma "empresa particular, em prejuízo do patrimônio da 

cidade, dos cofres públicos e da coletividade" (CORREIO JOSEENSE, 1959, p. 34). 

Não foi estabelecida pelos jornais uma comparação entre a doação de terras para o 

ITA e a doação de verba para a Faculdade de Direito, pois se entendia que eram 

duas coisas diferentes: na época da discussão sobre a doação de terreno e verbas 

para o ITA, se discutia se valeria a pena a construção de uma Faculdade de 

Aeronáutica uma vez que não havia indústria; em relação a Faculdade de Direito, 

havia uma discussão de relação da doação de uma verba pública para uma 

instituição privada. 

No relatório da PL 3234 de 1957, no pedido de verbas para a construção do 

prédio da Faculdade de Direito, também foi destacada a relação do lucro, deixando 

claro que essa não era a intenção da Faculdade: 

Instituição animada de espírito edificante e patriótico, alheia a 
quaisquer preocupações de fito especulativo ou de lucro5, a bandeira 
desfraldada pelo idealismo da sua douta Congregação e órgãos 
diretivos só tem servido para a mocidade brasileira (...). (SÃO JOSÉ 
DOS CAMPOS, 1957, p.41)   

                                                           
5
 Grifo conforme o original. 
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Esse sentimento de cooperação e fraternidade para o benefício da própria 

comunidade também era utilizado por empresas: a Chicopee do Brasil - Fiação e 

Tecelagem, quando da sua instalação na cidade em 1946, publicou um anúncio no 

jornal O Correio Joseense dizendo: 

Aproveitamos esta oportunidade para dizer ao povo de São José dos 
Campos que o nosso futuro não depende somente de nós, mas, e 
principalmente, da cooperação que viermos a receber da gente desta 
cidade, em que depositamos grande confiança, é a maior prova; de 
todas as demais cidades do Estado de São Paulo, a nossa escolha 
veio a recair nesta cidade. Se recebermos uma cooperação franca e 
total, então, as nossas possibilidades serão imensas, e o nosso 
empreendimento será um sucesso. Os benefícios que daí resultarem 
não serão colhidos totalmente por nós, mas serão vertidos dentro 
desta própria comunidade, no sentido de fortalecermos a economia 
desta zona e limarmos a vida econômica deste Vale do Paraíba. 
(CORREIO JOSEENSE, 1946, p. 59) 

 

O projeto do prédio foi autorizado pelo Serviço de Engenharia do Estado, pela 

Secretaria de Viação e Obras Públicas e pela Prefeitura Sanitária de São José dos 

Campos. Sem fins lucrativos, a Faculdade de Direito do Vale do Paraíba utilizaria a 

mensalidade de seus alunos para se manter e usaria as subvenções aprovadas pela 

Prefeitura Sanitária e da Secretaria da Educação (1 milhão e cinco milhões 

respectivamente) para a construção de sua sede própria (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 1957, p.5). 

Durante a posse da nova diretoria do Centro Acadêmico "2 de Janeiro" da 

Faculdade de Direito do Vale do Paraíba, em 1957, Ulisses Guimarães, como 

catedrático de Direito Constitucional, também falou da importância da instrução para 

uma melhor prática cidadã, traçando: 

[...] suas impressões magníficas em torno de tudo que observara e 
São José dos Campos, no seu desenvolvimento material e, 
notadamente, ao elevado índice cultural que a envolve com os 
movimentos promovidos por seus escolares e alunos do curso de 
ciências jurídicas e sociais. Congratulou-se, finalmente, com o corpo 
docente daquela casa de ensino superior, ressaltando o 
desprendimento de seus catedráticos, semeando o princípio de 
Direito e de Justiça, impregnando o espírito da mocidade acadêmica 
de normas capazes de encaminhá-las para prática de Democracia e 
do trabalho que enobrece a Patria e ao próprio homem. (CORREIO 
JOSEENSE, 1957, p. 89)   

Também não podemos deixar de considerar que a criação de uma Faculdade 

reforçava um perfil diferenciado de uma cidade, dando prestígio a suas elites. Como 
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observou Adilson Avansi de Abreu, em seu estudo sobre a estruturação do território 

paulista e a USP, desde o 2º Reinado as elites de São Paulo aplicavam seus 

recursos financeiros na modernização urbana, indústria e na malha ferroviária, 

seguindo "padrões europeizados, compreendendo progressivamente com mais 

clareza o papel da ciência, tecnologia e educação no processo de desenvolvimento 

e estruturação do território" (ABREU, 2004, p. 11). Para Abreu, a criação da uma 

instituição de ensino ocorre quando há uma “convergência que une a liderança 

intelectual com a política” (2004, p. 11-12).  

 Podemos notar que a criação de faculdades na cidade andava lado a lado 

com o conceito de 'progresso', fosse ele científico, cultural ou industrial, de forma a 

evidenciar que o conhecimento científico era necessário para o desenvolvimento da 

cidade. Em relação aos pedidos para eleição do prefeito na cidade, em 1954 

também pediu-se a eleição de um deputado para São José dos Campos, "a cidade 

que mais cresce e progride no Vale do Paraíba" (CORREIO JOSEENSE, 1954, 

p.35). De acordo com o redator do jornal ‘Correio Joseense’, a cidade tinha a 

necessidade e o dever de tomar uma posição definitiva nas novas eleições, com a 

indicação de um deputado como representante legítimo na Assembleia Legislativa. 

Para isso, foi colocado na matéria tudo o que se considerava de valor na cidade: 

São José dos Campos, a cidade das Indústrias, do comércio sempre 
crescente, da pecuária, da lavoura, e futura cidade universitária, já 
possuindo Faculdade de Direito, em funcionamento, de Engenharia 
no Centro Técnico de Aeronáutica, e de Farmácia e Odontologia a 
funcionar no próximo ano, contando com Colégio Estadual e Escola 
Normal e milhares de estudantes, tem o direito de possuir o seu 
Deputado Estadual. (CORREIO JOSEENSE, 1954, p.35) 

 

Da mesma forma, durante a comemoração do 187º aniversário da cidade, 

foram feitas "referencias felizes e oportunas" 

Ao progresso da indústria, do comercio, da lavoura e da pecuária, ao 
crescimento da cidade, e, como não poderia deixar de ser, no que se 
refere ao movimento educacional, salientando-se então as 
organizações existentes como sejam a Escola Técnica de 
Aeronáutica, Faculdade de Direito, Ginásios, Grupos Escolares e, em 
perspectiva, a Escola de Farmácia e Odontologia recentemente 
criada e a Faculdade de Filosofia.  (CORREIO JOSEENSE, 1954, 
p.118)   

Criada pelo Deputado Lincoln Feliciano, autor do Projeto de Lei que previa a 

criação da Faculdade de Farmácia e Odontologia, também apresentou em abril de 
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1954 o Projeto de Lei nº68, que previa a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras em São José dos Campos (CORREIO JOSEENSE, 1954, p.58). Mas, assim 

como o projeto da Faculdade de Farmácia e Odontologia, o projeto da Faculdade de 

Filosofia não teve continuidade. Apenas em 1967, após a criação da Fundação 

Valeparaibana de Ensino, que a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São 

José dos Campos seria criada com autorização do Decreto Federal nº60.554 de 7 de 

abril de 1967 (MONTEIRO, 2002, p.48). 

 Embora tenha sido possível notar a participação da elite local na política 

nacional quanto à criação e autorização da Faculdade de Direito, são nos anos de 

1960 e 1961, que antecedem a inauguração do prédio, que fica clara a participação 

do poder nacional na Faculdade. Em documentos da Câmara dos Deputados em 

relação a aprovação de verba para a finalização da construção do prédio, constam 

falas de Abreu Sodré (Roberto Costa de Abreu Sodré, 1917 - 1999) líder udenista; 

Franco Montoro (André Franco Montoro, 1916 - 1999); Rui de Almeida Barbosa 

(1909 - 1993) presidente da Assembleia Legislativa; Ferreira Keffer; Cantidio 

Sampaio (1913 - 1982), deputado; além de Clóvis Salgado, Ministro da Educação e 

Cultura.  

  Em agosto de 1957, no documento de justificativa da apresentação do 

projeto de lei para doação de verba federal, diz-se que o objetivo é: 

possibilitar a construção de uma grande sede cultural para a 
mocidade brasileira, notadamente paulista, com benefícios para os 
nossos patrícios interioranos, já agora possibilitados de seguir seus 
cursos superiores sem a necessidade do êxodo anterior. Representa, 
assim, iniciativa digna desta Câmara (SÃO JOSÉ DOS CAMOPS, 
1957, p. 4).   

Na Justificativa do Congresso Nacional em relação ao decreto que concedia a 

subvenção de 5 milhões de cruzeiros durante três exercícios, destinados à 

construção e instalação do edifício, também salienta-se os comentários de Flamínio 

Favero, Maurício de Medeiros, Alípio Correia Neto, Ulisses Guimarães e José Cesar 

Salgado, positivos em relação a aprovação da verba. Pelos documentos da Câmara 

dos Deputados, é possível encontrar diversas referências a homens e mulheres que 

fizeram pedidos de verba para a Faculdade: os deputado Arnaldo dos Santos 
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Cerdeira e Paulo Teixeira de Camargo, e até Conceição da Costa Neves, única 

mulher eleita à Constituinte Paulista em 19476. 

 Em matéria da capa do Diário Regional do jornal "O Valeparaibano", em maio 

de 1957, o Ministro da Educação Clovis Salgado Gama enaltecia o papel da 

Faculdade de Direito no desenvolvimento do Vale do Paraíba durante a sua visita às 

obras da construção da Faculdade, então paradas por falta de verba (SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 1957, p.20). Durante essa visita, Cândido Dias Castejón, diretor da 

Faculdade, pronunciou a seguinte oração aos presentes: 

Exmo. Sr. Ministro da Educação e Cultura, Dr. Clovis Salgado; Exmo. 
Sr. Brigadeiro do Ar. Casemiro Montenegro; Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Elmano Ferreira Veloso, meus senhores: É com muita 
emoção que me dirijo a todos, especialmente a V. Excia, Sr. Ministro, 
porque V. Excia está aqui, a contemplar o alicerce da Faculdade de 
Direito, que ´o nosso ideal. [...] Ensinamos com todo o fervor, com 
todo o devotamento, persuadidos de que este edifício, uma vez 
terminado, venha a demonstrar de modo inelidível o nosso apreço ao 
culto do Direito e o nosso amor à Justiça. A presença de V. Excia, 
nos honra sobremodo, e contamos, agradecidos, em que V. Excia 
continue a nos prestigiar na certeza de que, ao se lembrar desta 
solenidade, não olvidará aquele alicerce moral sobre o Vale do 
Paraíba, como uma instituição digna desse nome, e que há de fazer, 
portanto, homens cultos, homens de bem, verdadeiramente aptos a 
cooperar para a grandeza da Pátria (SÃO JOSÉ DOS CAMPMOS, 
1957, p.20). 
 

 A foto da fig.13 indica a presença do Ministro da Educação no grupo formado 

para visita às obras da Faculdade. Da esquerda para a direita: Dr. Roberto Weiss, 

Diretor do Ensino Profissional; dep. Arnaldo Cerdeira, Dr. Sebastião Pontes, um 

circunstante, Prof. Elmano Velloso, Ministro da Educação, Prof. Castejón, Pe. 

França, Prof. dr. Azevedo Castro, Acadêmico Nagib Simão. 

  

 

 

 

 

                                                           
6
 Os recortes de jornais das falas de Abreu Sodré, Franco Montoro, Rui de Almeida Barbosa, Ferreira Keffer, 

Cantidio Sampaio e Manoel Figueiredo Ferraz, citados na página anterior e publicados na PL 3234/1957, estão 
inseridos no ‘Anexo A’ dessa dissertação. 
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Figura 13. O grupo que visitou as obras da Faculdade.  

 
Fonte: São José dos Campos, 1957, p.20. 

 

Os partidos de cada um dos que foram citados na PL 3234/1957 variavam. 

Segue abaixo uma tabela com nomes e partidos citados nos documentos da 

Câmara, que variam de 1957, data do envio do primeiro projeto de lei, até 1961, data 

da sua aprovação (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1957). 

 

          Tabela 1. Lista de nomes e partidos referenciados na PL 3234.  

Abreu Sodré (1917 - 1999) UDN - União Democrática 

Nacional 

Alípio Corrêa Neto (1898 – 

1988) 

PSB - Partido Socialista 

Brasileiro 

Arnaldo dos Santos Cerdeira 

(1906 - 1979) 

PSP - Partido Social 

Progressista 

Cantidio Sampaio (1913 - 1982) PRP - Partido de 

Representação Popular 

Clóvis Salgado (1906 - 1978) PR - Partido Republicano 

Conceição da Costa Neves 

(1908 - 1989) 

PTB - Partido Trabalhista 

Brasileiro 



81 
 

 
 

Ferreira Keffer (1911 - 1977) PSD - Partido Social 

Democrático 

Flamínio Favero - 

Franco Montoro (1916 – 1999) PDC - Partido Democrata 

Cristão 

José Cesar Salgado  - 

Manoel Figueiredo Ferraz PSP - Partido Social 

Progressista 

Maurício de Medeiros PSP - Partido Social 

Progressista 

Paulo Teixeira de Camargo - 

Rui de Almeida Barbosa (1909 

– 1993) 

PTB - Partido Trabalhista 

Brasileiro 

Ulisses Guimarães PSD - Partido Social 

Democrático 

           Fonte: Autor. 

  

Apesar de serem de diferentes partidos políticos e de possuírem tendências 

diversas ou até mesmo contraditórias, um grupo como esse faz uso de códigos 

comuns e compartilha "significados e formas concretas de sociabilidade e de 

linguagem", um fenômeno dinâmico que resulta "das experiências e expectativas 

dos indivíduos e grupos em ação" (GONTIJO, 2005, p. 278) 

 Alguns desses nomes já eram conhecidos da cidade de São José dos 

Campos. Em 1926, Arnaldo Cerdeira presidiu o diretório municipal do Partido da 

Mocidade no município e, em 1928, tornou-se presidente do diretório local do Partido 

Democrático, foi vereador e presidente da Câmara Municipal (FGV, 2017).  

 José Cesar Salgado fez parte das comemorações do aniversário da 

Associação Esportiva São José e é citado como fazendo parte da presidência da 

Associação, junto de Loth Bagunhá Maldos, Waldomiro Gama, Agenor Fonseca, 
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José Friggi e Vicente Schamarelli - Tuto R. Liberato, estudante da Faculdade de 

Direito, também estava presente na ocasião e fez a entrega, em nome da diretoria, 

de um diploma de Sócio Benemérito ao deputado Benedito Matarazzo (CORREIO 

JOSEENSE, 1960, p. 102). 

 Em 1958, Paulo Teixeira de Camargo, deputado da Assembleia Legislativa do 

Estado, representou o presidente Dr. Rui de Almeida Barbosa na primeira aula do 

ano letivo, em um 'salão improvisado, onde está sendo construída a sede da 

Faculdade' (CORREIO JOSEENSE, 1958, p.92). Na biografia de Paulo Teixeira de 

Camargo na Wikipédia, conta-se que foi "co-fundador da Faculdade de Direito de 

São José dos Campos, ocupando a cátedra de Teoria Geral do Estado", tendo 

também participado da fundação da Faculdade de Direito de São Bernardo do 

Campo (WIKIPEDIA, 2017). A biografia não cita nenhuma fonte em relação à 

informação de Camargo como fundador da Faculdade de Direito do Vale do Paraíba, 

citando como fonte para a sua participação na Fundação da Faculdade de Direito de 

São Bernardo do Campo o livro "Simplesmente justo: convite à vida e obra de José 

Geraldo Rodrigues de Alckmin", de Dante Marcello Claramonte Gallian. Gallian, por 

sua vez, cita como fonte uma entrevista de Darcílio Rangel feita em São Paulo, em 

2002 (2005, p. 189), mas não faz referências à Faculdade de Direito do Vale do 

Paraíba.  

 De acordo com Napoleão Monteiro, era necessário que se ignorasse as 

diferenciações políticas ou interesses privados no que era relacionado à Faculdade 

de Direito: 

Ela está localizada em São José dos Campos, o bastante para 
justificar o amparo ora dado pela municipalidade pelo voto de 
minerva do Presidente da Câmara, cuja atuação aplaudimos sem 
restrições, porque acima dos interesses privados ou políticos dos que 
se bateram contra a ajuda pleiteada, devem estar os de nossa terra e 
os da mocidade que ali se ilustram e recebem os ensinamentos para 
executar e interpretes de nossas leis juntos aos poderes da 
República, o que deverá ser motivo de orgulho para todos nós que 
amamos esse abençoado torrão. (CORREIO JOSEENSE, 1956, 
p.132) 

 

Assim como na ocasião de aprovação de verba para o ITA, a discussão sobre 

doação de verba para a construção do prédio da Faculdade de Direito "provocou os 

mais acirrados comentários". Havia "forte oposição ao projeto apresentado", e após 



83 
 

 
 

um tumulto na sessão, o Dr. Jorge Zarur a suspendeu até acalmarem os ânimos. 

Reaberta a sessão, a votação foi de 8 votos a favor e 8 contra, com o Presidente, 

Zarur tendo aprovado a doação e verba de um milhão de cruzeiros (CORREIO 

JOSEENSE, 1956, p.32).  

Para o redator do jornal não havia motivos para que os vereadores não 

votassem a verba, e dá a entender que já havia sido pedido ajuda para outras 

cidades do Vale para a construção da Faculdade:  

(...) a Faculdade de Direito do Vale do Paraíba, com sede nesta 
cidade, está correspondendo plenamente aos seus objetivos, sendo 
incontestavelmente um estabelecimento que honra a nossa terra e o 
nosso Estado, pelo critério e correção das suas atividades, pelo que 
constitui de maneira surpreendente um fator de notável progresso 
dos nossos meios culturais e estudantis. Precisava, evidentemente 
aquela entidade do apoio material do poder público para a 
consecução do seu programa, dentro do qual se inclui a construção 
do prédio, em terreno amplo doado pela E.F.C.B., não se justificando 
a repulsa às suas pretensões, que foram e são justas, justíssimas 
mesmo, porque aquela entidade não pertence a ninguém e pertence 
a todos quantos querem e contribuem para o enriquecimento 
intelectual de uma cidade como à nossa, cujos limites de 
regionalismo devem ter um limite. Se as demais cidades do Vale do 
Paraíba se recusam a colaborar no terreno material para a 
construção da Faculdade, a nossa terra não pode, por isso, se alhear 
a tão importante problema tão somente porque ela não tem o nome 
de São José dos Campos (COREEIO JOSEENSE, 1956, p.132). 
 

A pretensão de ter mais representatividade do que os atores nacionais pode 

ter se concretizado, parcialmente, com a elite regional na criação da Faculdade de 

Direito. Como observou o antigo Secretário Geral da UNIVAP, Aluisio Margarido 

Pires, a cidade passou da fase sanatorial para a fase industrial, mudança essa 

percebida como uma ‘evolução’, dando oportunidades para que os alunos das 

Faculdades fossem parte ativa nas secretarias e na prefeitura da cidade: 

Volto a dizer que não vou citar nome, por pra não fazer injustiça, mas 
no nossa prefeitura de São José nós tivemos ex-alunos nossos, nas 
secretarias sempre nós temos alunos nossos, no Estado nós tivemos 
alunos nossos e temos nas secretarias, então é graças a Deus o 
nível de ensino nosso é bom, a cidade oferece muita oportunidade, 
foi uma cidade que cresceu muito na década de 60 eu posso falar de 
cadeira porque eu cheguei aqui em 50, o forte de São José em 50 
era sanatório, e (risos) e graças a Deus a cidade tornou-se uma 
cidade industrializada [...] (PIRES, 1994, p. 7-8).   
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Não nos esquecemos aqui da demanda real de advogados em uma cidade 

em constante desenvolvimento, e nem a decisão de que a criação de uma 

Faculdade de Direito e não de Filosofia, por exemplo, possam ter outros motivos: 

para Maksoud, a decisão da escolha desse curso pode ter como principal motivo o 

fato de que faculdades de Direito não exigiam investimentos em instalações de 

laboratórios ou equipamentos específicos necessários para o seu funcionamento 

(MAKSOUD, 1970, p. 26). Além disso, de acordo com Monteiro, foi Jamil Mattar que 

convenceu os dirigentes da Sociedade Civil, Domingos e Everardo Passos, de que 

seria melhor criar uma Faculdade de Direito ao invés de uma faculdade de Ciências 

Humanas e Sociais, que era o plano original dos dois (MONTEIRO, 2002, p. 19).  

 Quando comparamos a história da criação da Faculdade de Direito do Vale do 

Paraíba com outras Faculdades, verificamos que em alguns casos elas também 

surgiram com o apoio de uma elite intelectual ou elementos representativos de uma 

cidade para ressaltar a sua importância e a da sua cidade. No entanto, estudando 

esses trabalhos, nota-se que essas histórias são mais similares com a criação de 

Faculdades de Filosofia do que Faculdades de Direito. Curiosamente, de acordo 

com Monteiro, a ideia da criação de uma Faculdade de Filosofia em São José dos 

Campos veio antes da Faculdade de Direito: "naquela ocasião pensou-se 

primeiramente na implantação de uma Faculdade de Filosofia, como ideal para 

cumprir a finalidade que buscavam atingir" (MONTEIRO, 2002, p.16). O ideal que 

Monteiro se refere era a criação de um curso superior “voltado para o campo das 

ciências sociais ou humanas, de modo a oferecer novas opções de estudos à 

juventude local e paraibana” (MONTEIRO, 2002, p.16). No entanto, de acordo com o 

autor, concluiu-se que o melhor seria a instalação de uma Faculdade de Direito. 

 Névio de Campos, da UEPG, escreveu um artigo problematizando o processo 

de criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ponta Grossa, criada em 

1949. Assim como a publicação “Elementos Históricos da Univap e de seu berço”, 

contando a história da Faculdade de Direito do Vale do Paraíba, Campos conta que 

um livro intitulado “35 anos do ensino superior...1949-1984”, escrito pela Assessoria 

de Planejamento da Universidade Estadual de Ponta Grossa, em 1984, preconizava 

que a comunidade intelectual da cidade há muito desejava um curso de nível 

superior (CAMPOS, 2013, p.1).  
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A Faculdade de Filosofia representava uma possiblidade mais concreta para 

as camadas médias da população ingressarem no ensino superior, que não 

poderiam se deslocar para outras cidades. Além disso, para as autoridades políticas, 

a fundação de uma instituição de ensino superior na cidade que pretendia ser o 

centro da região "significava a manifestação viva de sua importância e liderança 

frente às forças políticas do Estado", e para esses mesmos agentes políticos e os 

grupos envolvidos com o meio educacional, a Faculdade de Filosofia representava 

"uma grande contribuição à formação de profissionais para exercerem funções no 

mundo social, assim como de constituição de líderes envolvidos com as causas 

nacionais" (CAMPOS, 2013, p.10-11). Para Campos, a criação da Faculdade de 

Filosofia foi o resultado de uma articulação entre a classe política - os agentes do 

poder público - e os profissionais liberais, sendo um elemento fundamental para o 

estabelecimento do ensino superior em Ponta Grossa (CAMPOS, 2013, p. 11). 

 Da mesma forma, a Faculdade de Filosofia da Bahia, criada em 1941, foi 

fundada por personagens da elite que tinham inserção na vida política, social e 

econômica baiana (SILVA, 2010, p. 54) ao quais, curiosamente, se reuniram 

também em uma Associação Comercial para a aprovação do estatuto da Faculdade 

(SILVA, 2010, p. 66). Da mesma forma que a Faculdade de Direito do Vale do 

Paraíba e a Faculdade de Filosofia de Ponta Grossa, os fundadores da Faculdade 

de Filosofia da Bahia utilizaram das suas relações e prestígio, recorrendo a amigos, 

comerciantes e empresários para angariar recursos para a Faculdade (SILVA, 2010, 

p. 68). Embora o quadro de professores da Faculdade de Filosofia se tivesse 

restringido a pessoas do Estado, inicialmente preconizava-se o convite a 

professores do sul do país ou do estrangeiro (SILVA, 2010, p. 70). 

 Similarmente, a Faculdade Catarinense de Filosofia em 1951 teve 

"personalidades da sociedade, originárias das classes dominantes ou a elas 

articuladas", ocupando alguns espaços estratégicos nas esferas governamentais e 

na sociedade para a criação da Faculdade (CARMINATI, 2011, p. 2). Carminati, em 

seu estudo sobre as lideranças políticas e religiosas na fundação da Faculdade 

Catarinense de Filosofia, descreve que: 

o esforço para afirmação da educação como alavanca para colocar o 
país no caminho do progresso e desenvolvimento científico, e o 
momento, da industrialização e urbanização de importantes cidades 



86 
 

 
 

do estado, impôs à educação um papel preponderante não só entre 
as camadas elitizadas, mas também nas camadas populares e 
trabalhadoras. (CARMINATI, 2011, p. 3) 

 

 Rodrigo Benedet Naspolin, em sua publicação sobre as Faculdades de Direito 

de Recife e de São Paulo, mostra que o discurso do paraninfo da Faculdade de 

Direito de Olinda, proferido em 1900, dizia que a educação e o futuro do país 

dependiam dos alunos (NASPOLINI, 2017, p. 2).  Acreditava-se que "o Direito era o 

que colocava o Brasil no rol dos países civilizados do mundo, e também que mais 

que uma profissão, o Direito era uma missão social" (NASPOLINI, 2017, p. 4). 

 No início do século XX a Faculdade Livre de Direito de Porto Alegre também 

começou como um empreendimento formalmente privado, pois não conseguiria ser 

criada nem sustentada sem o apoio das administrações públicas, recursos 

financeiros e patrimoniais. Vista como importante para a mocidade rio-grandense, da 

qual deveriam "sair os futuros magistrados, advogados e homens públicos" - 

objetivos previamente propostos na fundação dos cursos jurídicos no século XIX 

(GRIJÓ, 2009, p. 305-306), a presença de escolas superiores no Rio Grande do Sul 

dependia de: 

 financiamentos e outras benesses dos poderes públicos, bem como 
através do exercício da patronagem e do uso de vínculos político-
partidários e de parentesco entre agentes das instituições e agentes 
do governo e/ou do partido. Muitas vezes a mesma pessoa tinha 
vinculações estreitas em todas estas instâncias. (GRIJÓ, 2009, p. 
307).   

Ou seja, da mesma forma que a Faculdade de Direito do Vale do Paraíba, 

outras Faculdades iniciariam dependendo de financiamentos públicos e da influência 

de seus fundadores ou apoiadores na política e no governo. 

 Também é improvável que as elites joseenses deixariam de lembrar-se  das 

Faculdades de São Paulo e de Olinda, que embora tivessem perdido suas funções 

administrativas regionais depois da independência, continuaram como cidades-

metrópoles onde, em torno da Faculdade de Direito, se formavam professores e 

intelectuais que criavam a condição necessária para o desenvolvimento de um 

modelo de vida cultural e um círculo de cultura local, atraindo alunos de todas as 

regiões do país e 'demonstrando seu caráter de centro urbano importante no país' 

(PESSOA, 2003, p. 87). Assim como a Academia de Direito de São Paulo, no Largo 
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São Francisco, a cidade se tornaria referência em educação e sociabilidade e 

conferindo “novas práticas culturais à cidade”, interagindo com as mudanças 

operadas, sua transformação para uma capital industrial e financeira, dinamizando 

interação com a cidade (MARTINS, 2004, p. 19-21). 

 De fato, em 1957, durante a construção do prédio que abrigaria a Faculdade 

de Direito, o jornal exaltou que finalmente: 

São José dos Campos que terá a honra e a glória de possuir uma 
academia à altura do progresso do nosso Estado, já tão credenciado 
com a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo, 
de onde saíram os grandes juristas do Brasil. (CORREIO 
JOSEENSE, 1957). 

 

Também é possível analisar esse segmento da "elite" que participou do 

sistema de construção da Faculdade de Direito a partir da noção de campo, ou seja, 

de espaço social onde instituições, grupos ou pessoas se constituem por suas 

relações de poder e concorrência estabelecidos entre si: 

os campos sociais são campos de força, mas também campos de 
luta para transformar ou conservar esses campos de força. (...) os 
mais diversos campos, como a sociedade de corte, o campo dos 
partidos políticos, o campo das empresas ou ó campo universitário, 
só podem funcionar na medida em que existam agentes que aí 
façam investimentos, nos diversos sentidos do termo, que aí 
comprometam seus recursos e que se envolvam em seus móveis de 
luta, contribuindo assim, em função do seu próprio antagonismo, 
para conservar sua estrutura e, em certas condições, para 
transformá-la. (BOURDIEU, 1998, p. 46-47). 

 

Utilizando esse conceito de campo é possível perceber como os professores 

e personagens de destaque na sociedade joseense participaram em um espaço de 

luta simbólica e material. A disputa pelo monopólio de postos ou posições de poder 

que poderiam melhorar a imagem da cidade ou, como foi possível ver nos discursos 

políticos, aumentar o nível de ensino superior entre os jovens do Vale do Paraíba e 

do Brasil, pode ser percebida não como uma forma de exprimir desejos de interesse 

material, de posição de poder ou de ideologia política, mas pôde exprimir como a 

criação da Faculdade de Direito foi um resultado de conflitos internos ao próprio 

universo social onde ela foi gerada. 

Em 1958, em uma palestra proferida pelo Professor Dr. Antonio de Queiroz 

Filho em um salão improvisado no local da construção do edifício da Faculdade de 
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Direito, o professor, que era da Faculdade de Direito da Universidade Católica de 

São Paulo e Secretário da Justiça do Estado, chegou a comparar o edifício ainda em 

construção com a fundação da própria cidade de São Paulo pelos jesuítas. O 

palestrante: 

intercalou matéria de jurisprudência, conselhos e referências ao 
esforço e aos trabalhos dos que se propuseram construir o grandioso 
prédio que se destina a Faculdade, fazendo uma comparação do 
salão tosco de pau a pique ali erigido, com os trabalhos dos jesuítas 
na fundação de São Paulo. (CORREIO JOSEENSE, 1958). 
 

A fig. 14, parte dos anexos do Projeto de Lei 3234/1957, mostra como estavam as 

obras durante uma visita do Ministro da Educação em 1957, quando as obras 

pararam. 

 

Figura 14. O estado das obras da Faculdade de Direito durante a visita do Ministro da Educação, em 
1957. 

 
     Fonte: São José dos Campos, 1957, p.16. 

 

 

Durante o início do período republicano o diploma de ensino superior era 

essencial para ter acesso à elite política que, por sua vez, era composta em sua 

maioria por bacharéis - além disso, os ocupantes de grandes cargos nacionais eram 

formados em Direito: "sete dos doze presidentes da velha República eram formados 

pela Academia Paulista de Direito" (TRIGO, 2001, p. 63).  No entanto, no tempo 

dessas publicações, a cidade tinha pouco mais de 44 mil habitantes, com uma 

população urbana de 26.600 pessoas– uma cidade pequena em todos os aspectos 

(SÃO JOSÉ, 2012, p. 28). Como observou Monteiro em seu livro sobre a história da 

Universidade do Vale do Paraíba, acreditava-se que a instalação dos: 
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Cursos Jurídicos, entre outros méritos, têm o condão de descortinar 
horizontes culturais e aprimorar a cidadania do povo. Sabiam que, 
depois da promulgação da Lei Imperial de 11 de Agosto de 1827, que 
criou os dois primeiros Cursos Jurídicos no Brasil, um em São Paulo 
e outro em Olinda, nenhum grande acontecimento da nossa Pátria 
deixou de ter a participação dessas escolas superiores. (MONTEIRO, 
1997, p. 33) 

 

Assim, os fundadores da Faculdade passaram a esperar "que, assim como 

aconteceu com o Brasil, a instalação de uma Faculdade de Direito em São José dos 

Campos, algo de semelhante também devesse provocar": ao ser instalado na 

cidade, com certeza a Faculdade de Direito também formaria alunos e figuras 

ilustres. Além de, em breve espaço de tempo, abrir "aos futuros formandos de São 

José um imenso campo de trabalho, quer na advocacia, quer em muitos outros 

misteres de cunho intelectual" (MONTEIRO, 1997, p. 33). 

Como uma instituição de ensino superior local, seria necessário recorrer a 

professores de outros municípios para ministrar aulas. Como observou Pimentel em 

seu relato à TV Univap em 1994: 

Na época, os professores praticamente com exceção do professor 
Luiz de Azevedo Castro que morava na cidade, do professor Neif de 
Oliveira Mata, que também era advogado militante aqui nessa 
comarca, todos os demais professores eram de São Paulo, eram 
professores do Tribunal de Alçada, do Tribunal de Justiça, da 
Procuradoria de Justiça do Estado de São Paulo, advogados 
militantes em São Paulo, haviam dois carros que traziam todos os 
dias esses professores de São Paulo, eles aqui tinham uma copa, a 
dona Nena, uma excelente cozinheira preparava um jantar magnífico 
para eles, eles jantavam aqui, davam as aulas e retornavam a São 
Paulo, onde chegavam talvez por volta geralmente por volta de meia 
noite, porque a Dutra naquela época era de uma pista só. E não 
podia desenvolver grandes velocidades, então eles saíam às dez e 
meia daqui e chegavam meia noite, meia noite e pouco em São 
Paulo. Os professores eram grandes juristas da época. (PIMENTEL, 
1994, p.3) 

 

Nesse comentário do professor Pimentel, que seria Diretor da Faculdade de 

Direito, notamos uma mudança em relação ao prof. Luiz de Azevedo Castro, que em 

outras publicações, como o Correio Joseense e o livro de Amilton Maciel, é 

referenciado como morando em São Paulo. De qualquer forma, Pimentel explica 

como se dava as idas e vindas dos professores diariamente para São Paulo e São 

José dos Campos. Assim, temos uma situação curiosa de estabelecidos e outsiders, 

pois ao mesmo tempo em que a Faculdade é vista como criada por joseenses para 
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joseenses, ela necessitou de professores de fora para lecionar aulas. Algo 

semelhante aconteceu com o CTA: como observou Oliveira, embora a pretensão 

fosse desenvolver a tecnologia nacional e as forças armadas do país, foi necessário 

recorrer a ajuda estrangeira (OLIVEIRA, 2008, p. 71). 
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Figura 15. Á esquerda, autorização de funcionamento da Faculdade (Acervo do CEHVAP). Assinatura de Antônio 
Balbino (Fonte: VITOR, 2012, s.p.). Assinatura de Getúlio Vargas (Fonte: Senado Notícias, s.d., s.p.) 

5 GRANDES FESTIVIDADES’: A FORMATURA DA PRIMEIRA TURMA E A 

INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA FACULDADE DE DIREITO 

 

Em 1959, a Faculdade de Direito lançou duas publicações: “A Oração do 

Paraninfo” e “Breve Histórico da Faculdade de Direito do Vale do Paraíba”, ambas 

escritas por Luiz de Azevedo Castro, que ficou como Diretor da Faculdade entre 

1954 e 1955, sendo substituído por Cândido Dias Castejón. Em publicação ao 

Correio Joseense, Francisco Pati agradece o envio dessas publicações,  pelo então 

diretor  Azevedo Castro, dizendo que tais publicações: 

Ficarão incorporadas à história da nossa querida Faculdade de 
Direito do Vale do Paraíba, a cuja vitoriosa iniciativa me vi associado, 
merce de sua bondade. [...] Agrada-me verificar que eles [os alunos] 
souberam fazer justiça a quem sonhou para eles tão lindo sonho: a 
fundação de uma escola de alto padrão educacional e cívico. Nunca 
me enganei, aliás, com a excelente formação meral da turma 
paraninfada agora. (CORREIO JOSEENSE, 1959, p.76). 

 

Como observa Silva, as publicações são importantes para difusão de ideias, 

sendo "instrumentos constitutivos de uma sociabilidade intelectual e institucional" 

(SILVA, 2010, p. 101). Assim, com essas publicações, a Faculdade estabelecia mais 

uma relação com a sociedade, constituindo o início de uma identidade institucional. 

A qualidade da Faculdade de Direito em criar bons históricos para a cidade de 

São José dos Campos foi feita logo em seu início, no que chamaremos aqui de ‘mito 

fundador’. Para Ian Watt, o mito simboliza ou encarna valores básicos de uma 

sociedade, creditado em uma crença histórica ou quase, que é conhecida 

tradicionalmente no âmbito cultural (WATT apud REIS, 2006, p. 2). Nesse caso, a 

história seria a origem do documento da Faculdade de Direito.7 

De acordo com uma entrevistada pelo CEHVAP em 2016, uma história que foi 

contada por um funcionário apelidado de "Zé Automóvel" era extremamente popular 

em relação a criação da Faculdade: sendo conhecido e tendo acesso aos 

departamentos do MEC, tanto em Brasília quanto em São Paulo, 'Zé' contava que 

quando foi ao gabinete da presidência para conseguir a autorização para 

                                                           
7
 Posteriormente, outra história da criação de uma Faculdade em uma relação íntima com um Presidente teria 

sido criada – contou-se, em depoimento a TV Univap em 1994, que durante o processo de autorização para 
reconhecimento da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas em 1961, o Presidente Jânio Quadros 
teria recebido o grupo da FVE ainda de pijama e dito que tinha “muita simpatia pelo Vale do Paraíba, e 
principalmente por São José dos Campos" (PIMENTEL, 1994, p.4) 
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funcionamento da Faculdade de Direito, o presidente Getúlio Vargas estava com 

muita pressa para outros compromissos, e o "primeiro curso nosso, que era do 

Direito, foi despachado dentro do elevador" (SILVA, 2009, p.2). Na imagem abaixo 

(fig.15) à esquerda, está o documento que teria sido assinado, às pressas, por 

Getúlio Vargas e Antônio Balbino. O problema, em uma análise um pouco mais 

minuciosa, é que as assinaturas de ambos foram escritas com a mesma letra. Á 

direita é possível ver uma comparação das duas assinaturas, de Antônio Balbino e 

da assinatura de Getúlio Vargas. Nenhuma das duas é totalmente compatível com 

as do documento da autorização da Faculdade de Direito. 

 

Figura 16. À esquerda, autorização de funcionamento da Faculdade. À direita, Assinatura de Antônio 
Balbino Assinatura de Getúlio Vargas 

 
Fonte: Acervo do CEHVAP; Senado Notícias, 2016.;  Soares e Leal, 2012. 

 

Independentemente de quem realmente assinou o documento, o fato de que 

essa história era amplamente conhecida na época e ainda é contada hoje, mostra o 

processo de transformação de uma memória privada (seja ela verdadeira ou não) 

em uma memória cultivada por diversas outras pessoas que a transformaram em um 

bem público, passada de geração em geração. 

É possível perceber a proximidade entre a cidade de São José dos Campos e 

a Faculdade de Direito, em que, por meio de depoimentos e de publicações de 
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jornais, seus moradores se sentiam contentes em possuir uma academia de onde 

poderiam sair grandes juristas, e vendo-a como parte do progresso econômico e 

social da cidade. Como observou um dos diretores da Faculdade de Direito e que foi 

aluno da segunda turma: 

o prédio começou em 58 com o auxílio  de verba consignada do 
orçamento do Estado de São Paulo, e uma pequena verba da 
prefeitura municipal e também com o dinheiro arranjado entre 
colaboradores aqui da cidade. O prédio começou imponente, a planta  
do prédio era ambiciosa e hoje nós temos esse prédio que realmente 
é um prédio que começou a funcionar efetivamente em 1961, os ex-
alunos de 61 já vieram para cá, e está ainda  firme, é um prédio que 
ainda tem uma presença na cidade marcante, é um marco, a 
Faculdade de Direito de São José dos Campos, o prédio dele é um 
marco, a gente muitas vezes fala ao motorista do táxi, "eu vou, eu 
quero ir ali no Vila Velha", "aonde que é o Vila Velha?", "é um 
restaurante perto da Faculdade de Direito", "ah então não tem 
problema", que a Faculdade de Direito é um ponto de referência, é 
um ponto de referência para a cidade de São José dos Campos, e 
durante muito tempo foi o ponto central de referência de São José 
dos Campos (PIMENTEL, 1994, p. 3 e 4.) 

 

Araújo aponta que a espacialização das universidades são exemplos da 

configuração do surgimento, por meio das ideias de modernização, construção e 

desenvolvimento da nacionalidade brasileira, do discurso urbanístico no país, de 

forma que as primeiras instituições de ensino no Brasil representavam "dos valores 

ideológicos da sociedade brasileira e de sua organização política e cultural" 

(ARAÚJO, 2016, p.12). Além disso, desde o século XIX, se formava uma gama de 

intelectuais, professores e alunos, em torno de uma Faculdade de Direito, criando 

então um círculo cultural local e a produção de um modelo de vida cultural e, como 

observou Pessoa, o "centro urbano da região é símbolo de formação jurídica - 

portanto de bacharéis", atraindo para si importantes intelectuais. Desde esse 

momento, como foi ilustrado por Monteiro, em referência aos séculos passados, a 

conclusão de uma Faculdade de Direito qualificava o indivíduo para o acesso à 

burocracia, "permitindo-lhe a ascensão dentro das elites governamentais e 

administrativas" (PESSOA, 2003, p. 87).  

A Faculdade, instalada na posteriormente nomeada praça "Cândido Dias 

Castejón", foi descrita pelo estudioso Agê Junior como "cuidadosamente ajardinada", 

e "onde se encontra o portentoso edifício da Faculdade de Direito, e linhas 
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modernas e funcionais, onde funcionam outras faculdades, tornando-se o ponto de 

reunião da vida acadêmica da cidade" (AGÊ JUNIOR, 1981, p. 48). 

Inaugurado em 19 de novembro de 1961, o prédio da Faculdade de Direito, 

havia sido projetado por João Francisco Portilho de Andrade, professor do 

Mackenzie, que:  

atentou para a severidade de um estilo artístico neoclássico, não se 
descuidando da perfeita funcionalidade do prédio, especialmente no 
referente aos princípios, normas e regras pedagógicas. (MONTEIRO 
apud CASTRO, 2002, p. 28) 
 

Para sua construção, foram firmados contratos com as firmas “Companhia 

Predial de Taubaté”, “Th. Marinho de Andrade Construtora” e “Construtora Elias & 

Elias”. Existem poucas informações referentes ao projeto e ao arquiteto João 

Francisco Portilho Andrade: em conversa com Luciene Aranha, curadora do Centro 

Histórico e Cultural Mackenzie, foi dito que não existem informações sobre projetos 

que ele realizou, existiam no acervo apenas algumas fotografias de sua formatura 

em 1944, e informações de que ele fora diretor da FAU (Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo) entre 1962 e 1963, e durante um curto período em 1971. Na fig. 16, do 

acervo do Pró-Memória, podemos ver a fachada do edifício, provavelmente entre as 

décadas de 1960 e 1970. 

 

Figura 17. Fotografia da Faculdade de Direito, sem data especificada  

 
Fonte: Pró Memória SJC. 
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Em um convite enviado em novembro de 1961, parte do acervo do CEHVAP, 

o professor Cândido Dias Castejón convida “Vossa Excelência e Excelentíssima 

Família” para assistir ás solenidades da inauguração do edifício da Faculdade de 

Direito, com um programa dos eventos a ocorrerem “para o grande acontecimento 

de toda a região do Vale do Paraíba” (Acervo do CEHVAP). No verso do convite, é 

possível ler um texto escrito por Abgar Renault (1901 – 1995), professor e poeta de 

Minas Gerais: 

Lançam-se, aqui, os fundamentos definitivos de uma Casa que terá 
por destino a cultura jurídica. Aqui se formarão advogados, juízes, 
jurisconsultos e, acima de tudo, cidadãos que votarão as fôrças do 
seu corpo e os lumes do seu espírito à defesa da Justiça, do direito e 
da liberdade. Esta é, portanto, uma Casa destinada a durar e a servir 
o Brasil. Não pode haver destino mais belo! 

 

O cortejo comemorativo, no dia 19 de novembro de 1961, dia da inauguração, 

foi longo apesar do mau tempo: o programa das festividades se iniciou entre a Praça 

Afonso Pena, com o desfile de algumas organizações e com a abertura da 

corporação musical da Guarda Civil de São Paulo, seguidos pelo Tiro de Guerra 45, 

a Banda Marcial de Santana do Paraíba, Banda Marcial de Mogi das Cruzes, Banda 

Marcial das crianças da Santa Casa, Corporação Musical do Rio de Janeiro, sediado 

em Caçapava, e Alunos do Externato São José, que representaram simbolicamente 

a Justiça, além do Tênis Clube, Associação Esportiva São José; e de outras que 

"não foi possível anotar, face a chuva que caiu incessantemente no momento de sua 

passagem pelo palanque onde se encontravam as autoridades Federais, Estaduais 

e Municipais" (CORREIO JOSEENSE, 1961). 

Após o desfile, na Praça Almirante Barroso foram hasteadas as bandeiras do 

Brasil, de São Paulo, de São José dos Campos e das Nações Unidas. Ás 17h 

reuniram-se no auditório da Faculdade de Direito, sob a presidência de Candido 

Dias Castejón para apresentação de trabalhos para a sessão solene "do grandioso e 

confortável edifício, sem dúvida nenhuma, um grande patrimônio conquistado para a 

nossa terra" (CORREIO JOSEENSE, 1961). Castejón falou sobre as verbas que 

haviam sido recebidas do Governo Federal, do Estado e do Município para a 

construção do edifício; depois, o Ministro da Educação falou de sua satisfação "ao 

constatar o êxito dos trabalhos conjugados que resultaram a construção de um dos 

mais belos edifícios para o ensino jurídico do Brasil" (CORREIO JOSEENSE, 196). A 
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seguir, o poeta Jansen Filho, aluno da Faculdade, declarou um hino em sua 

homenagem (ANEXO B), sendo "ao término vivamente aplaudido" (CORREIO 

JOSEENSE, 1961) 

 Dos 46 alunos formados da primeira turma da Faculdade, diversos se 

destacaram na política e na história da cidade. Como observou Monteiro, “aqueles 

formandos de 1958 somente ajudaram a construir a gloriosa tradição da Faculdade 

de Direito joseense, como todos reconhecem” (MONTEIRO, 2002, p. 32). Na matéria 

da capa do Correio Joseense de 3 de maio de 1959 (fig. 17), é possível ver o nome 

de todos os formandos, assim como referências aos eventos que concretizaram a 

formação – a missa, a colação de grau e o baile de formatura8.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8
 Um artigo denominado “Um Aspecto De Grandiosidade: A Formatura Da Primeira Turma Da Faculdade De 

Direito De São José Dos Campos (1959)" foi publicado na Revista Ars Historica em 2017, pela autora dessa 
dissertação, a profa. Dra. Maria Aparecida Papali e o aluno do curso de história Rafael Rios. O artigo pode ser 
encontrado no Anexo C. 
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Figura 18. Foto da capa do Correio Joseense sobre a primeira turma, 1959. 

 
Fonte: Acervo do CEHVAP 

 

 Comemorou-se a formatura da primeira turma com três dias de eventos: uma 

missa de ação de graças na Igreja Matriz da cidade, no dia 21 de Abril, celebrada 

pelo Cardeal D. Carlos Vasconcelos Mota, onde foi realizada também a benção dos 

anéis; no dia 24 ocorreu a entrega dos diplomas no CineParatodos e, no dia 25, um 

baile de gala no Centro Técnico Aeronáutico. 

Como observou Werle, a formatura é o momento em que se destaca a 

comprovação do sucesso da instituição escolar, o momento final do processo de 

formação e um evento que reconhece publicamente o diferencial da escolaridade de 

um indivíduo (WERLE, 2005, p.3).  Diversos elementos compõe uma ritualidade de 
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conclusão de curso, articulada conforme o status social e as condições econômicas 

da família. No caso da formatura da Faculdade de Direito do Vale do Paraíba, três 

eventos determinaram esse ritual de formação, sendo o primeiro deles o ritual 

religioso na Igreja Matriz. De acordo com registro do Correio Joseense, o local 

foi literalmente tomado pela grande massa de povo, familiares, 
amigos e admiradores dos 46 bacharelados que colariam grau no dia 
24. No templo foram reservados lugares para os novos bacharéis, 
diretores e professores da Faculdade de Direito, apresentando 
aquele recinto um aspecto de grandiosidade que punha em relevo os 
sentimentos de religiosidade do nosso povo e de nossa gente. 
(CORREIO JOSEENSE, 1946). 

 

Também estiveram presentes os cônegos João Marcondes Guimarães, 

vigário da paróquia, Oswaldo Bindão e o padre Cyrilo G. Pais Filhos. 

 

Figura 19. Fotografia da cerimônia religiosa. (Acervo do CEHVAP). 

 
Fonte: Acervo do CEHVAP 

 

É possível ter uma imagem real desses momentos graças à doação do álbum 

de formatura da turma, oferecido ao Centro de História & Memória da Univap por um 

descendente de Luiz de Azevedo Castro. Em letras douradas, é possível ler na 

capa: Faculdade de Direito do Vale do Paraíba - Colação de Grau da PRIMEIRA 
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TURMA DE BACHARELADOS - São José dos Campos - 1959". O álbum totaliza 

128 fotos: 21 da cerimônia religiosa, 59 da entrega dos diplomas e 48 do baile. 

Em uma das fotografias da cerimônia religiosa (fig. 18), é possível ver todos os 

bacharéis com a mão no peito, usando a beca, enquanto dignatários e religiosos 

saem da Igreja. Também estiveram presentes a banda musical da Guarda Civil de 

São Paulo. 

O CineParatodos era o principal espaço de eventos de lazer, sociais e 

culturais da cidade. Inaugurado em 1941, em estilo art déco, tinha dois pisos e era 

frequentado por diversas classes sociais (ALMEIDA, 2018). No dia 24 de Abril, na 

cerimônia de entrega de diplomas, estavam presentes os representante do 

Presidente da República e do Governador do Estado, o reitor da Universidade do 

Brasil, Dr. Pedro Calmon, professores e outros convidados. Como é de se notar pelo 

Correio Joseense, era exaltado pela imprensa a participação dessas autoridades e 

de membros da 'sociedade', de forma a ressaltar a importância da formatura para a 

cidade.  

Como observa Simões, as cerimônias tinham como objetivo ressaltar 

indivíduos que eram reverenciados pela imprensa, além de exaltar membros da elite 

política e "o prestígio de alguns atores sociais, especialmente aqueles que atuavam 

na direção das instituições de ensino" (SIMÕES, 2006, p.3). 

No plano superior tomaram assento os bacharelandos achando-se 
aquela casa de diversões inteiramente lotada, sendo certo que foi 
insuficiente para abrigar o grande público que ali acorreu. O recinto 
estava todo ornamentado por flores, bandeiras dos Estados e da 
República, tocando na parte externa e interna do recinto as 
corporações musicais Ipiranga do 6º R.I de Caçapava e da Guarda 
Civil da Capital (CORREIO JOSEENSE, 1946). 
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Figura 20. Lotação dentro e fora do CineParaTodos (Acervo do CEHVAP). 

 
Fonte: Acervo do CEHVAP 

 

Na fig. 19, é possível ver o público fora do CineParatodos e dentro dele, 

durante o evento. 

Jamil Mattar de Oliveira, orador da turma, foi a palco agradecer aos diretores 

da Congregação e aos professores da Faculdade. Dr. Luiz de Azevedo Castro falou 

em seguida, tendo sido eleito como paraninfo da turma pelos bacharéis.  

Apesar das descrições pontuais sobre o evento religioso e da entrega de 

diploma, a descrição da formatura no dia 25 ocupou apenas três linhas no jornal, 

sendo descrito apenas como "imponente". Causa estranhamento o fato do evento 

não ter sido tão bem detalhado em relação aos outros dois, e é possível que tenha 

sido por conta de sua localização: enquanto o CineParatodos e a Igreja Matriz eram 

locais de frequentação pública, o baile foi feito nos salões do ITA, e é possível que o 

redator do jornal não tenha ido ao evento, embora tenha sido convidado por dois 

alunos, como divulgou em nota de agradecimento. 

Assim como os fundadores, alguns dos próprios alunos eram membros de 

destaque na sociedade. A relação seguinte foi feita utilizando o jornal Correio 

Joseense entre os anos de 1961 e 1954. 

 Altino Bondesan: Em 1955, Bondesan "pronunciou comovida oração de 

despedida" em nome do povo de São José dos Campos a Euclides Miragaia 



101 
 

 
 

e Paulo Virginio durante as comemorações da revolução constitucionalista de 

1932 (CORREIO JOSEENSE, 1955, p.110); no mesmo ano, em nome do 

Centro Acadêmico de Direito e da Imprensa local, fez um discurso em 

homenagem ao Dr. José de Moura Resende, que havia recebido o cargo de 

Ministro do Tribunal de Contas do Estado (Idem, 1955, p.25); em 1956, era 

secretário da Comissão Municipal de Abastecimento e Preços (COMAP) de 

São José dos Campos (Idem, 1956, p.71); no mesmo ano, na inauguração de 

uma agência do Banco de São Paulo, Bondesan falou em nome dos 

negociantes da Rua Siqueira Campos (Idem, 1956, p.91); em 1958, foi criado 

o Museu Histórico e Geográfico de São José dos Campos, com Altino eleito o 

primeiro tesoureiro (Idem, 1958, p.70); em 1960, Altino Bondesan era 

presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio (Idem, 1960, p.102). 

 Álvaro Gonçalves: em 1956, fez parte do lançamento da pedra fundamental 

da Associação Municipal de Escotismo (CORREIO JOSEENSE, 1956, p.89); 

fazia parte do Centro de Professorado Joséense (Idem, 1956, p.141). Em 

1959, foi homenageado na sede da Associação Esportiva São José. O fato de 

ter ser sido, aparentemente, o único homenageado da primeira turma, em um 

evento fora do contexto da Faculdade, revela que ele era mais importante do 

que as poucas citações sobre ele nos jornais mostram: 

  

Amigos e admiradores do Dr. Alvaro Gonçalves, diplomado na 
primeira turma da Faculdade de Direito do Paraíba desta cidade, 
prestaram uma homenagem ao novo Bacharel, oferecendo-lhe, na 
sede da Associação Esportiva São José, dia 8, um anel de grau e um 
coquetel. Nessa oportunidade, falou o sr. Alexandrino Machado, que 
interpretou os sentimentos dos amigos do homenageado, pondo em 
relevo a sua atuação como locutor da Rádio Clube ZYE5, em tudo 
que se refere ao problema da assistência Social em favor dos menos 
favorecidos da fortuna (...) (CORREIO JOSEENSE, 1959, p. 150) 

 

 José Elhage: embora o Correio Joseense não faça referências a ele, faz a 

seu pai, Amin Chaker Elhage, "conceituado comerciante", falecido em 1959 

aos 73 anos, que fazia parte da Associação Comercial (CORREIO 

JOSEENSE, 1954, p.206); 

 José Marcondes Pereira: Fazia parte do parecer da Comissão de Contas da 

cidade (CORREIO JOSEENSE, 1956, p.41); fazia parte do Conselho da 

Guarda Noturna (Idem, 1956, p.80); era presidente do Centro Acadêmico 2 de 
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Janeiro (Idem, 1956, p.124); foi vereador da Câmara Municipal (Idem, 1958, 

p.78). 

 Dos nomes mais reconhecidos hoje, destacamos o de Altino Bondesan (1916 

– 2001), reconhecido por sua atuação como jornalista, escritor e atuação no 

sindicato - "é nome sempre citado quando se discutem assuntos relativos à história 

de São José dos Campos, tendo sido o primeiro a divulgar a origem da cidade" 

(LUGARES da Cultura, 2017); Décio Mendes Pereira, se tornou o primeiro bacharel 

da Faculdade na Magistratura ao ser aprovado em concurso para Juiz, e que em 

2015 foi homenageado na "Agenda 150 Anos de Memória Histórica do Tribunal de 

Justiça Bandeirante" por ter transmitido “a certeza de que é incalculável o retorno 

espiritual de resolver os problemas das pessoas e ainda de ensinar humanidade e a 

honradez da profissão aos jovens” (SÃO PAULO, 2015). 

Dessa forma, logo com a formatura de sua primeira turma, a Faculdade 

ajudou a cidade de São José dos Campos a ter uma maior projeção. 

 

 

5.1 A Faculdade em rede 

 

Como observa Vieira (2017) em seu estudo sobre a evolução do ensino 

superior brasileiro, o que faz com que a localidade tenha projeção nacional e 

internacional depende da inserção que suas respectivas Instituições de Ensino 

Superior conseguem efetivar em outros circuitos similares. Mille (2004), em seu 

estudo sobre a universidade e o desenvolvimento local na França, discute a 

contribuição econômica das Instituições de Ensino Superior no desenvolvimento de 

seu território. De acordo com a autora, um dos impactos seria o fluxo monetário e 

financeiro originado diretamente da Instituição em questão, que envolveria tanto o 

consumo dos estudantes quanto os gastos de investimentos na aquisição de 

serviços e bens, que desencadeariam uma demanda efetiva de produtos e serviços 

locais (MILLE, 2004 apud VIEIRA, 2017, p. 281). 

 Em relação a Faculdade de Direito do Vale do Paraiba, desde o início ela 

teve ramificações com a cidade e com  locais de sua proximidade. Uma depoente 
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ressaltou que a Faculdade de Direito era muito famosa, e o Hotel & Pensão Castilho 

recebiam estudantes de lá e do 'Largo das Letras' (GUIDO et al, 2015, p. 4).  

Construído em 1929 pela Associação Evangélica Beneficente, o Sanatório 

Vila Samaritana, localizado no número 75 da Rua Paraibuna, foi desapropriado pela 

prefeitura em 1967 em função da desativação do sanatório, e o terreno e o prédio 

foram doados para a Fundação Valeparaibana de Ensino (FVE). O espaço foi 

utilizado até 1992, quando as Faculdades foram transferidas para o Campus 

Urbanova, e era conhecido como 'Largo das Letras', sediando os cursos de Ciências 

Humanas e Sociais (PAPALI; CUNHA; ZANETTI, 2014, p.176) 

De acordo com Mille, outra categoria de impacto derivada das atividades de 

Instituições superiores de ensino são as produções e disseminações dos 

conhecimentos tecnológicos e científicos decorrentes do ensino e da pesquisa, que 

podem transformar as bases produtivas e econômicas regionais, afetando o 

mercado de trabalho, ampliando o acervo local de conhecimento. Dessa forma, o 

conjunto de transformações do ambiente acadêmico, científico e cultural resultaria 

em um local mais atrativo, tanto para os indivíduos quanto para as empresas 

(MILLE, 2004 apud VIEIRA, 2017, p. 282). 

Para Vieira, as interações mantidas na escala nacional das Instituições de 

Ensino Superior com o governo federal são de grande importância, pois são elas 

que modulam, organizam, configuram e orientam as atividades de ensino por meio 

de políticas direcionadas a área de educação, desenvolvimento regional, entre 

outras. Assim, as IES são alinhadas com diretrizes do plano nacional em áreas do 

desenvolvimento, influenciando suas articulações nas escalas globais e regionais 

com um grande impacto na localidade (VIEIRA, 2017, p. 284). Como foi possível 

observar, desde o seu início, a Faculdade de Direito manteve interações nas escalas 

locais e nacionais, estando alinhada tanto em relação ao plano de desenvolvimento 

educacional desejado pelo Estado, quanto alinhada com o desejo local de criar 

novas instituições de ensino superior. 

Na fig. 20, é possível ver o entorno da Faculdade de Direito em três 

momentos: nas décadas de 1960, em 1978 e em 2001. Embora a Faculdade não 

tenha provocado essa modificação, certamente ela participou, de alguma forma, das 
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transformações. É possível ver o momento em que o entorno se verticaliza e o tipo 

de ocupação é alterado. 
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Figura 21. A Faculdade de Direito em três momentos: em 1960, 1978 e 2001.  

 
             Fontes:  KOGISO, 2010, s.p,; Pró-Memória SJC e CEHVAP. 
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Como foi observado na PL 3234, a Faculdade de Direito do Vale do Paraíba 

estava se impondo como um centro de irradiação cultural para todo o Vale do 

Paraíba paulista "uma das mais ricas e promissoras regiões brasileiras", de onde 

vários alunos procediam: 

das cidades de Mogi das Cruzes, Jacareí, Santa Branca, Tremembé, 
Caçapava, Pindamonhangaba, Aparecida do Norte, Guaratinguetá, 
Lorena, Cachoeira Paulista e Cruzeiro, além de outras cidades sul-
mineiras e ainda outras situadas no litoral paulista, como 
Caraguatatuba, Paraibuna e São Sebastião (SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS, 1957, p.4). 

 

Também podemos estudar essas interações entre o local, o regional e o 

nacional, fluxos e impactos pelos conceitos de densidade técnica, informacional e 

comunicacional de Milton Santos (1999). Santos conceitua densidade técnica como 

as áreas com centros de negócios, espaços considerados 'inteligentes' que possam 

atender demandas daqueles que os produziram ou conceberam setores e atores' 

(SANTOS, 1999, p.17). A densidade informacional, derivada em parte da densidade 

técnica, espera a ação para que possa agir, ou seja, permanece em repouso ou à 

espera de um ator; a informação introduz no espaço uma intervenção a serviço do 

ator que a comanda, e a propensão da informação em se relacionar com outros 

lugares, assim como a efetivação da propensão da informação, das informações em 

relação aos graus de exterioridade do lugar (SANTOS, 1996, p.37). Assim, a 

densidade informacional indica o 'grau de exterioridade do lugar e a realização de 

sua propensão a entrar em relação com outros lugares, privilegiando a densidade 

comunicacional é o resultado da ação humana, "o tempo conceitual da co-presença". 

A densidade comunicacional é resultante da interação entre as pessoas e, 

dessa forma, podemos entender que essa densidade foi muito importante no 

processo de construção da Faculdade de Direito, uma vez que foi necessário 

promover as relações dos fundadores da Faculdade no interior da cidade, e sua 

relação com outros membros da elite, que tinha parte no poder da cidade e nas 

esferas de tomadas de decisões. 

Da mesma forma com que foi destacado, durante a instalação do ITA/CTA, 

que a cidade de São José dos Campos não oferecia 'grandes atrativos' e por isso 

era melhor para uma instalação de uma escola, a PL 3234 também destacou: 



107 
 

 
 

Privilegiadamente situada entre São Paulo e Rio de Janeiro, ligada 
ao Estado de Minas Gerais e com a faixa litorânea paulista, 
inegavelmente São José dos Campos se constituiu naturalmente em 
"MEIO" propício à formação intelectual dos estudantes, cidade em 
condições de aparelhar a mocidade para as conquistas do espírito e 
competições da inteligência, por isso mesmo que está afastada dos 
atrativos e seduções dos grandes centros urbanos, repletos de 
miragens e agitações trepidantes, prejudiciais à juventude consciente 
do papel de relevo que terá de desempenhar em próximo futuro. 
(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1957, p.42) 

 

O papel de relevo ou importância em uma rede de informação ou atuação 

também é observada por Norbert Elias. De acordo com o autor, é comumente 

debatido se a história é feita por grandes homens em posições isoladas ou se "as 

pessoas são intercambiáveis, não tendo a individualidade pessoal a menor 

importância na marcha da história" (ELIAS, 1994, p.51). Como observamos nos 

capítulos anteriores, um grande número de pessoas estiveram envolvidas 

diretamente ou indiretamente na criação da Faculdade de Direito. Para Elias, é 

relevante levar em consideração o contato contínuo com a experiência - ou seja, 

mesmo considerando as pessoas que são personalidades 'de destaque', é 

necessário refletir que elas estavam juntas de outras pessoas, cujos atos, ideias e 

língua "constituíram o meio em que e sobre o qual elas agiram" (ELIAS, 1994, p. 51).  

Na fig. 21, é possível ver alguns dos principais envolvidos no processo de 

criação da Faculdade durante o concurso de habilitação à Faculdade, em 1954: 

 

Figura 22. Professores Domingos de Macedo Custódio, Luís de Azevedo Castro, Professora Algeny, 
Neif de Oliveira Mattar e Dr. Walter Clemente durante o concurso de habilitação à Faculdade, 1954. 

 
                         Fonte: CEHVAP. 
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Ou seja, foi a natureza específica da coexistência dessas personalidades com 

outras pessoas, e suas influências e importância sobre elas, que criou uma rede 

autônoma com uma atuação incomparavelmente mais forte que as outras. Dessa 

forma, para o autor, é considerado um raciocínio raso a ideia de que os indivíduos 

isolados têm poderes ilimitados - os indivíduos, embora com uma margem de 

decisão individual limitada, têm margem para atuar no acontecimento dos cursos 

históricos dependendo dos instrumentos de poder que lhe são concedidos (ELIAS, 

1994, p.52).  

Além disso, de acordo com Elias e Scotson, quanto mais uma família ocupava 

uma posição chave e tinham poder suficiente, elas agiam como guardiãs da imagem 

comunitária, das atitudes e das opiniões aprovadas. Assim, as redes familiares 

exerciam pressões umas às outras para confirmar a imagem coletiva da comunidade 

tanto na fala quanto no comportamento (ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 55). Percebe-

se que alguns membros fundadores da Faculdade de Direito, tais como Domingos 

de Macedo Custódio e Azevedo Castro, eram as figuras centrais de círculos 

interligados informalmente, compostos por associações locais mas não 

necessariamente por redes de parentesco. Juntos, eles desempenhavam papéis de 

liderança na vida comunitária da cidade. Essa ideia de grupo e de figuras centrais é 

interessante quanto analisamos o álbum da criação da Faculdade de Direito. Com 

38 fotos que retratam diversos momentos – desde a primeira reunião com 

professores e elementos da Sociedade Mantenedora em 1953 até a inauguração da 

sala do Diretório Acadêmico em 1961 – todas as fotos, com exceção de uma (do Dr. 

Luiz de Azevedo Castro), retratam pessoas em grupo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Primeiro instituto superior de ensino em São José dos Campos, o Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica foi produto de um processo nacional-

desenvolvimentista, que escolheu a cidade para se instalar devido ao seu 'ambiente', 

proximidade com grandes metrópoles, a Rodovia Presidente Dutra e o terreno doado 

para sua construção. A sua instalação, como vimos pelos depoimentos, causou 

diversos conflitos entre os moradores da cidade (vista pelos alunos e funcionários 

como 'interiorana', 'provinciana'). Levando em consideração esse conflito, e a 

instalação da Faculdade de Direito poucos anos depois, esse trabalho procurou 

compreender essas relações e seus efeitos na cidade, utilizando os conceitos de 

estabelecidos e outsiders de Norbert Elias e Scotson, e como esse conflito poderia 

ter gerado uma nova Faculdade na cidade, criada pela sua própria elite e para sua 

própria gente.  

Lendo o livro "Elementos históricos da Univap e seu berço" (MONTEIRO, 

2002), primeiro livro institucional que publicou a história de todos os cursos da 

Fundação Valeparaibana de Ensino, desde a Faculdade de Direito até 2002, 

notamos o ponto de vista do autor e, por meio da análise de entrevistas cedidas ao 

Centro de História & Memória da Univap, pudemos observar um senso comum de 

que a Faculdade de Direito foi criada a partir do mesmo sistema de circunstâncias 

do que o ITA e o CTA na cidade de São José dos Campos. No entanto, neste estudo 

pudemos perceber que a sua fundação, seu histórico e objetivos eram muito 

diferentes. 

Foi possível compreender parte dos conflitos a partir desta distinção entre 

estabelecidos e outsiders conforme proposto por Elias e Scotson: em nenhum 

momento a cidade se mostrou, pelos jornais ou depoimentos, superior a aqueles que 

haviam chegado na cidade, nem os excluía da participação em seu respectivo 

cotidiano ou evitavam se relacionar com eles - ao contrário, as moças da cidade até 

prefeririam os outsiders. No entanto, diversos trabalhos têm observado casos em 

que uma teoria inversa de estabelecidos e outsiders ocorre: quando os recém-

chegados veem a si mesmos como uma grupo melhor, mais unido e superior do que 
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os moradores mais antigos da cidade, com um capital cultural e com uma 

representação melhor. 

Como pudemos observar pelos relatos, os moradores de São José dos 

Campos eram considerados quase caipiras, provincianos, moradores de um burgo, 

uma vila - a cidade e seus moradores eram diminuídos, e os outsiders não 

mostravam nenhum interesse em participar da vida da cidade.  

De acordo com Elias, o próprio processo civilizatório é uma consequência 

"surtos e contra-surtos": quando uma camada social de outsider cresce em unidade 

ou como um todo, ela se aproxima das funções e características dos estabelecidos, 

ao mesmo tempo que força uma outra camada de outsider para baixo. O grupo de 

outsider que sobe e se aproxima dos estabelecidos é seguido por um outro grupo de 

outsider que chega e tenta se emancipar, para se livrar da opressão (ELIAS, 1998, 

p. 67). 

Pelo levantamento de dados relativo aos homens considerados "fundadores" 

da Faculdade de Direito, foi possível perceber que todos faziam parte do dia-a-dia 

da cidade, eram figuras de autoridade (principalmente Luiz de Azevedo Castro) e 

representativas. Articulando com outras esferas de poder e fazendo contato com 

outras pessoas que já tinham feito parte do cotidiano da cidade (como o Presidente 

da Câmara e o Prefeito), foi possível que esse grupo - que não era composto 

totalmente por pessoas nascidas em São José, mas que se consideravam joseenses 

- se tornassem estabelecidos e contribuíssem para a cidade com a construção de 

um novo estabelecimento de ensino que seria tombado como patrimônio histórico 

quase 70 anos depois.  

Com os dados disponíveis no Acervo do Centro de História & Memória da 

Univap (CEHVAP) não foi possível determinar quais alunos da primeira turma de 

fato eram de origem joseense. No entanto, esses alunos tiveram destaque 

posteriormente na cidade.  

Foi possível, por meio de jornais da época e dos relatos apresentados, 

perceber que a criação da Faculdade de Direito fazia parte de uma política que 

aliava educação e progresso, e que reforçava a imagem de uma cidade não mais 
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ligada ao período sanatorial, mas sim ao período da industrialização e do 

conhecimento científico.  

Essa suposição não é nova: Maurici Damasceno, historiador e advogado, em 

relação ao tombamento do edifício da Faculdade de Direito em 2010, conta que o 

edifício se tornou um símbolo da luta de São José dos Campos a favor de sua 

história com suas próprias Faculdades: 

Pode se dizer até que a criação da Faculdade de Direito foi um 
contraponto ao monopólio intelectual que o ITA desenhava na 
cidade. Compreendia-se que o ITA era não uma escola de São José, 
mas, por sua importância que perdura até hoje, uma escola do Brasil, 
e que a cidade não podia perder suas raízes ou vê-las apagadas por 
outra, pois a história não pode ser substituída. Enfim, a Faculdade de 
Direito foi um marco na vida do povo de São José, e o seu prédio é 
uma referência da luta dos mestres e da juventude por sua criação 
(DAMASCENO, 2010). 
 

Desse modo, com ligações históricas com bacharéis e o desenvolvimento do 

país, aumentando a possiblidade de uma nova formação para os “filhos da terra”, 

notamos com as entrevistas e os discursos em jornais da época que a educação 

superior era diretamente ligada ao desenvolvimento e com uma maior 

representatividade da cidade. Dessa forma, a elite de São José dos Campos, tendo 

visto a atenção que o ITA estava recebendo e com a falta de autonomia do 

município que claramente incomodava os habitantes da cidade, pode ter visto na 

criação da Faculdade de Direito uma forma de aumentar sua importância diante dos 

recém-chegados, além de aumentar a sua influência com a formação de novos 

bacharéis, os quais poderiam, graças a sua formação, ter mais influência nas 

esferas de poder e assim conquistar maiores indústrias e investimentos para a 

cidade. 

Foi possível notar que desde o seu início, São José dos Campos teve 

relações entre estabelecidos e outsiders, notavelmente durante o período sanatorial.  

Depoentes e jornais confirmaram que a presença dos doentes foi importante para a 

cidade, contribuindo para uma nova cultura - visto que a maioria eram estrangeiros 

ou imigrantes - e criando comércios, hospedarias e atividades relacionadas aos 

doentes.   Foi nesse período, na década de 1940, que começaram os preparativos 

para a instalação do CTA, em consonância com a situação da cidade e sua 

localização. Essa transformação, com a instalação de um prestigiado curso superior 
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e a recepção de diversos profissionais estrangeiros, que na sua maioria falavam 

inglês, e moravam em um lugar de difícil acesso, contribuiu para a criação de um 

relacionamento conflituoso na cidade. 

Da primeira turma formada, em 1959, até 2017, se formaram 9.534 alunos na 

Faculdade de Direito do Vale do Paraíba. Além dos formados, a Faculdade hoje é 

conhecida pelo número de aprovação dos formandos no exame da OAB e se 

inserem no mercado de trabalho. Tudo isso têm contribuído para aumentar a 

credibilidade da Faculdade de Direito e da cidade de São José dos Campos, que é 

procurada pelos seus estabelecimentos de ensino superior. 

No início da década de 1950, São José dos Campos podia ser percebida 

como um campo de disputas entre os estabelecidos da cidade e os recém-chegados 

do Centro Técnico Aeroespacial. O descompasso na relação de ambos pôde ser 

percebido nas entrevistas, resultando em um choque cultural. 

Embora em nenhum momento os integrantes do CTA/ITA tenham mostrado 

em seu discurso se acharem superiores aos estabelecidos, o fato de terem chegado 

em um momento crítico de urbanização da cidade (fruto do investimento ocorrido 

durante a fase sanatorial), junto de outras empresas atraídas pela acelerada 

industrialização no município, fez com que as estruturas urbanas locais fossem 

sobrepostas por lógicas de poder fora do alcance da política e da economia local, 

fazendo com que os atores nacionais tivessem mais influência do que os locais. 

Uma forma que os estabelecidos encontraram de destacar a política da sua 

cidade e, assim, se legitimarem perante os outsiders, foi a criação de um novo 

espaço com essa finalidade. Tendo como exemplo Faculdades de Direito que 

fizeram com que suas cidades se tornassem símbolos de desenvolvimento cultural e 

urbano, assim como espaços de sociabilidade e educação, a Faculdade de Direito 

do Vale do Paraíba foi criada, permitindo que em poucas décadas seus alunos 

pudessem fazer parte de secretarias e prefeituras da cidade.  

Além disso, como pudemos observar, no período pós-guerra, a educação era 

vista como um ato patriótico, não apenas para a diminuição da criminalidade, mas 

para acelerar o nível cultural, as condições de vida e a modernização. Declarando 

que a economia do país estava proporcionalmente ligada ao nível de educação, o 
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jornal Correio Joseense demonstrou, por diversas vezes, que instituições de ensino 

e, principalmente, de ensino superior, eram primordiais para que o progresso cultural 

andasse lado a lado com o progresso industrial da cidade. 

A discussão nos mostrou uma questão de hierarquização espacial, que 

envolveu mediações políticas, econômicas e sociais. As posições nesses espaços 

sociais expressaram as relações de dominação entre as classes sociais e as 

relações de hierarquia e as estruturas sociais, materializadas na estrutura espacial. 

Com o conceito de campo, que faz parte do corpo teórico da obra de Pierre 

Bourdieu, pudemos perceber a cidade também como um espaço de disputa entre 

grupos com diferentes posições sociais e suas disputas de poder. 

 Assim, constatamos que os principais atores envolvidos na criação da 

Faculdade de Direito pretendiam melhorar não apenas a sua imagem e a 

representação dela, mas também a da cidade perante aos 'outsiders'.  A partir desse 

referencial teórico, foi possível analisar não apenas a ação dos atores, mas suas 

experiências passadas, seus históricos de modo geral e como suas ações refletiram 

na construção da Faculdade que viria a ser um ponto de encontro da vida 

acadêmica da cidade e um símbolo de progresso, conforme foi possível concluir com 

a análise de jornais e publicações da época. Com base neste referencial, um novo 

olhar sobre as relações socioespaciais entre campus universitário e seu entorno 

urbano, a partir da realidade entre a Faculdade de Direito e a cidade de São José 

dos Campos foi, então, construído. Realidade agora entendida a partir da relação 

entre seus espaços físicos e sociais, como partes integrantes, estruturantes e 

estruturadas, das relações que os indivíduos e grupos sociais mantiveram entre si e 

que imprimiram marcas diferenciadas à sua história e natureza. 
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ANEXO A - RECORTES DE JORNAIS 

 

Os recortes de jornais em abaixo foram publicados na PL 3234/1957, e embora não 

seja especificado, provavelmente fazem parte do jornal “O Valeparaibano”, no ano 

de 1957, quando as obras da Faculdade de Direito foram paralisadas por falta de 

verba.  

“Abreu Sodré, líder udenista” 

“VALORIZAR E CRIAR MEIOS DE 

DESENVOLVIMENTO DE ENSINO” 

"- Aproveito esta oportunidade que me oferece a 

Radio Clube de São José dos Campos. Em 

verdade, cuidarei de estudar a emenda proposta 

com todo o sentido de querer melhorar a situação 

do ensino em nosso Estado e, principalmente, 

nessa valorosa região do Estado de São Paulo 

que é o Vale do Paraíba. Entretanto, sempre, ao 

estudar uma emenda, não se pode coloca-la 

dentro do seu sentido isolado: precisamos prender 

antes de mais nada o seu sentido de conjunto, 

precisamos valorizar o nosso ensino médio, o 

nosso básico, o nosso superior. Essa emenda, 

inegavelmente, irá valorizar e criar meios para que 

a escola de Direito instalada em São José dos Campos se transforme numa 

realidade que possa beneficiar o nosso ensino superior. É com esse sentido e com 

essa vontade que irei trabalhar a fim de ver, se possivel, ver acolhida a emenda 

apresentada pelos deputados Paulo Teixeira de Camargo e Conceição da Costa 

Neves. É o que tinha a dizer". 
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“Define Franco Montoro” 

“A VOCAÇÃO DA FACULDADE DE DIREITO DO 

VALE” 

"- A emenda que visa conceder à Faculdade do 

Vale do Paraíba uma subversão na importancia de 

cinco milhões de cruzeiros, é da maior justiça. O 

poder público cumpre um dever de rigorosa 

equidade ao auxiliar aquelas entidades que 

defendem e projetam a cultura em todo o Estado 

de São Paulo. Entre os estabelecimentos de 

cultura que ensinam a nossa juventude a formar-se 

para o cultivo do Direito e servem assim ao 

alevantamento cultural de todo o Brasil, entre estas 

entidades, ocupa lugar destacado, apesar da sua 

ainda juventude, a Faculdade de Direito do Vale do 

Paraíba em São José dos Campos. Servindo à 

população de todo o Vale, deste Vale que está tão 

unido à história de São Paulo e história do Brasil e 

em cuja recuperação pousam as esperanças de 

um maior desenvolvimento industrial de nossa 

terra. Para este Vale, voltam-se os olhos de São 

Paulo e do Brasil e para que este crescimento não 

seja apenas marcado pela técnica, pela máquina, pelo progresso material, mas 

também por um progresso de cultura, pela formação de espírito de justiça, para que 

se dê a todos aquilo que de justiça lhes é devido para que se dê ao trabalho a 

enumeração que lhe é justa, para que se dê a família o amparo que a Constituição 

defende, para que os pobres e os fracos  sejam defendidos, em suma, para que a 

justiça seja feita, é necessário que se formem os homens de Direito. Esta, a grande 

vocação da Faculdade de Direito do Vale do Paraíba. Estamos, porisso, inteiramente 

solidários com a emenda apresentada pelo nobre deputado Paulo Teixeira de 

Camargo, nosso ilustra colega, à proposta do Orçamento de 1957. Com esta 

emenda, estará atendida esta finalidade, terá dado o poder público a uma instituição 

particular de ensino, um auxílio que é imposto por um dever de justiça. Eu me 
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pergunto: Quanto custaria ao governo, a construção de Faculdade como esta? 

Milhões e milhões de cruzeiros não seriam suficiente para custear as despezas de 

instalação e de manutenção desse estabelecimento. Um pequeno auxílio, 

representará todo o que o Estado dará, porque a iniciativa particular, o apoio das 

entidades locais e a contribuição das famílias e dos proprios estudantes, fará com 

que se institua, por meios próprios e com autossuficiencia, uma nova entidade, um 

novo estabelecimento de ensino superior. Com este resultado, teremos dado a esta 

Faculdade a o ensino Superior do Brasil, um auxilio valioso. É propósito que 

alimenta a minha bancada, em nome da qual falo como líder, que votará 

maçiçamente a favor desta emenda. Em meu nome pessoal e no do Partido 

Democrata Cristão, asseguro de antemão o apoio à emenda que visa beneficiar a 

Faculdade de Direito do Vale do Paraíba. 

 

“Assim falou o Dr. Rui de Almeida Barbosa – 

Presidente da Assembleia Legislativa de S. 

Paulo” 

"É a Faculdade de Direito do Vale do Paraiba 

uma das entidades de ensino superior, digna de 

nossos aplausos e do amparo do Poder Publico. 

Os benefícios que ela vem prestando à 

mocidade daquela próspera Região, só o futuro 

poderá dizer. Congratulo-me, pois, com o 

eminente Professor Dr. Paulo Teixeira de 

Camargo pela feliz iniciativa da apresentação da 

emenda 423. A Presidencia da Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo endereça a 

toda a população do Vale do Paraíba, as 

melhores homenagens e toda a esperança no 

progresso crescente de sua Faculdad de Direito". 

 

"Ferreira Keffer, entusiasmado:" 

"É ASSIM QUE SE CONSTRÓI!" 
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"- É com a maior satisfação que venho ao microfone desta popular Radio Clube de 

São José dos Campos, no recinto da Assembléia Legislativa de São Paulo, para dar 

minha impressão sobre este assunto que naturalmente, está empolgando, está 

chamando a atenção do povo de São José dos Campos. Desejo aqui esclarecer 

que, para o povo, que não conhece o andamento dos assuntos num parlamento, é 

preciso que se saiba que não são as vezes, os discursos bombasticos, as 

demagogias desenfreadas, que produzem os resultados práticos para aqueles que 

anseiam alguma coisa do poder publico. Não. São os trabalhos silenciosos de pés 

de veludo das Comissões Técnicas. Assim é que se constrói, assim é que se 

consegue esguer uma Faculdade, um grupo escolar, um fórum, uma ponte, uma 

estrada e todos os benefícios que decorrem das necessidades das populações do 

nosso interior e que não são mais do que de obrigação do poder executivo pois que 

ele vive através daqueles impostos que arrecada desse mesmo povo. E o povo tem 

o direito de esperar alguma medida de retribuição aos escorchantes impostos que 

sentimos na nossa carne. É, portanto, neste sentido, que venho esclarecer ao povo 

de São José dos Campos, o trabalho que tem sido desenvolvido para que a 

Faculdade de Direito do Vale do Paraíba, situada em São José dos Campos, possa 

ter instalações adequadas, possa ter um prédio onde funcione de acordo com a 

projeção que ela merece, e, para tanto, na Comissão de Finanças, a que tenho a 

honra de pertencer, defenderei essa emenda apresentada pelos deputados Paulo 

Teixeira e Camargo e Conceição da Costa Neves. O deputado Paulo Teixeira de 

Camargo, já é conhecido do povo de São José, pois é professor desta Faculdade. E, 

o deputado Paulo Teixeira de Camargo, tem instado com todos os membros da 

Comissão para que não se esqueçam de lutar e propugnar pela aprovação desta 

emenda". 

 

"Disse o Deputado Manoel Figueiredo 

Ferraz:" 

"NÃO FUGIREMOS A NOSSA ALTA 

RESPONSABILIDADE" 

"No instante preciso em que nesta Casa 

de Leis se apresenta uma emenda que 
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vise dotar a Faculdade de Direito do Vale do Paraíba, da quantia de cinco milhões 

de cruzeiros, é oportuno uma palavra de esperança a todos aqueles que habitam a 

região valeparaibana. É a palavra de um representante da bancada do Partido 

Social Progressista. Assim, represento neste instante a palavra de outras vozes que 

irão se altiar no plenário desta Casa em defesa dessa emenda no orçamento 

paulista para o ano de 1957. Nós não fugiremos a nossa alta responsabilidade de 

defender os interesses do povo do Vale. E a mim pessoalmente esse Vale e suas 

adjacencias me são muito caros, pois duas cidades, Campos do Jordão e São Bento 

do Sapucaí, irão se beneficiar precisamente desta Faculdade de Direito do Vale do 

Paraíba. Desta Casa onde sairão em futuro breve advogados homens de letras, 

juizes, promotores, enfim, homens da justiça, homens que irão ajudar a levantar um 

Brasil maior dentro de um São Paulo grande. Daí o motivo porque neste instante, 

neste momento quero afirmar solenemente o 

compromisso da nossa bancada de defender essa 

emenda para o orçamento de 1957 e que visa dotar a 

Faculdade de Direito de São José dos Campos de 

verba própria para que ela possa cumprir a elevada 

missão de instruir os homens de nossa terra". 

 

"Deputado Cantidio Sampaio, categórico:" 

"SERIA UMA INDIGNIDADE NEGAR O SUBSÍDIO" 

"Com muita satisfação teço algumas considerações a 

cerca dessa emenda que julgo ao tempo oportuno e 

relevante. Tudo que se fizer pelo ensino em seus 

variados aspectos representa capitalização. Ora, 

quando uma Faculdade de Direito que supre as 

deficiencias do Estado no supremo ponto da cultura 

do espírito precisa de um amparo, reclama um 

subsídio. julgo que seria quasi uma indignidade negá-

lo. A Faculdade de Direito do Vale do Paraíba, em 

São José dos Campos constituida de um corpo 

doscente e discente dos mais esmerados merece da 
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parte da Assembléia Legislativa toda a melhor atenção, a fim de que por falta de 

recursos materiais não venha deixar de alcançar os altos destinos que por certo lhe 

estão fadados. Ei de lutar para que essa emenda mereça aprovação unanime na 

Comissão de Finanças. Desta maneira julgando colaborar modestamente para que a 

Faculdade de Direito que atende a todo o Vale do Paraiba, que cresce e se torna 

pujante a cada instante que decorre, possa de uma vez por todas robustecer a sua 

organização, fixar-se como uma das entidades de ensino superior das mais pujantes 

de nosso Estado e preparar aquela mocidade inteligente e viva do Vale do Paraiba, 

na ciencia do direito que penetra a toda sociedade como ar que respiramos ou como 

a luz que nos alumia. E, desta maneira, fornecer ao Brasil os pontifices da cultura 

juridica capazes de elevar este ramo do pensamento humano às culminancias que 

as raças latinas têm conseguido conquistar neste setor”. 
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ANEXO B – HINO À FACULDADE 
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O hino abaixo foi proclamado por Jansen Filho, aluno do curso, durante a 

inauguração do prédio da Faculdade em 19 de novembro de 1961. Pode ser 

consultado no CEHVAP – Centro de História & Memória da Univap. 
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ANEXO C: Artigo “Um Aspecto De Grandiosidade: A Formatura Da Primeira 

Turma Da Faculdade De Direito De São José Dos Campos (1959)” 
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