
 

Universidade do Vale do Paraíba 
Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento 

 
 

 

 

 

 

 

 

Da Cultura Rural à Fundação Cultural 
Um estudo sobre Cultura  e Políticas Culturais na vida urbana de São José dos Campos 

no século XX 

 

 

Luiza Irene Gozzo Galvão 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada  ao Programa de  Pós-
Graduação em Planejamento Urbano e Regional, como 
complementação dos créditos necessários para obtenção do Título de 
Mestre em Planejamento Urbano e Regional. 
                                                       

 
 
 
 
 
 
 

 
 

São José dos Campos – SP 
  

2004 



 

 

 

 
 

Universidade do Vale do Paraíba 
Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento 

 
 

 

 

 

 

 

 

Da Cultura Rural à Fundação Cultura 

Um estudo sobre Cultura  e Políticas Culturais na vida urbana de São José dos Campos 

no século XX 

 

 

Luiza Irene Gozzo Galvão 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada  ao Programa de  Pós-
Graduação em Planejamento Urbano e Regional, como 
complementação dos créditos necessários para obtenção do Título de 
Mestre em Planejamento Urbano e Regional. 
 
 
Orientadora Profa. Dra. Maria de Lourdes Neves O. Kurkdjian 

 
 
 
 
 
 
 

 
São José dos Campos – SP 

 
 2004 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Autorizo, exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial 
desta dissertação, por processo fotocopiador ou transmissão eletrônica. 
 

 

Aluna: Luiza Irene Gozzo Galvão 

Data: 20 de dezembro  2004 

 

 
 

G171d 
 Galvão, Luiza Irene Gozzo 

       Da cultura rural à Fundação Cultural: um estudo sobre  Cultura e 
Políticas Culturais na vida urbana de São José dos Campos no Século XX.  / 
Luiza Irene Gozzo Galvão.   São José dos Campos: UniVap, 2004. 

        238  p.: il.;  30 cm. 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 
Planejamento Urbano e Regional do Instituto de Pesquisa e 
Desenvolvimento da Universidade do Vale do Paraíba, 2004. 
 
1.Políticas públicas  2.São José dos Campos 4. Cultura  5. 
Planejamento Urbano  I. Kurkdjian, Maria de Lourdes Neves Oliveira, 
Orient.  II. Títutlo 
 
    CDU: 711.4 



 

 

 



 

 

 

Agradecimentos 
 
 
Desde o início,  percebi  que a coleta de dados e de material para esta pesquisa , me levaria a   

procurar pessoas, arquivos, rever autores e, enfim, seria  oportunidade de muitos encontros.   

Sei agora que a experiência foi muita além de minhas espectativas, pois foi motivo também de 

maravilhosa confluência de amigos, escritores, artistas, colegas e  familiares. Assim o   produto 

final tem a marca de muita gente: ficou difícil traçar o contorno entre as diversas contribuições.   

Sinto que este trabalho teve influência de minha mãe, que em toda sua vida foi joséense 

apaixonada e de meu pai, que  deixou o gosto pela musica, pela leitura,  um a saborosa 

curiosidade de mundo e o prazer da descoberta. 

A lista de professores, colegas e amigos que contribuíram voluntária ou involuntariamente na 

realização das tarefas que formalizaram o presente trabalho é interminável mas aqui está um 

começo. Sou muito grata à   Maria de Lourdes Neves O. Kurkdjian  pela  competência e sobretudo 

pelo entusiamo e generosidade que dispensou na orientação desta  pesquisa; à Cilene Gomes 

pela atenção e colaboração que se expressaram em fecundas sugestões durante a 

apresentação do projeto ; à Carmen Junqueira, que conheci como professora no mestrado da 

PUC-SP, e ( assim  como a maioria de seus ex- alunos), tenho com ela  uma  dívida de gratidão  

que vai muito além dos ensinamentos acadêmicos; aos bons e queridos mestres do IP&D 

especialmente Mário Valério, Sandra Costa , Flávio Malta e Vieira Dias.  

Sou  muito grata também  às  minhas filhas Ana Laura, Rosana e Izabela, meus genros, André, 

Bruno e Gilberto, meus primos e amigos especialmente,  Kina Oliveira, Sonia Iazetta, Sybill , 

Tamara, Valéria Balbi, Diva Pedrosa, Eliane Borges, Eveline Borges, Heloisa Silva, Gicélia 

Prianti, Ludmila Saharovsky, Dyrce Araújo -- eles  sabem  o quanto são  apoio emocional e 

estímulo intelectual , mas talvez não estejam cientes de toda a gratidão que sinto por esse 

amparo.  

Desejo ainda agradecer a Francisco L. Galvão pela indispensável e paciente  ajuda  nos 

trabalhos de informática, a  Angela Savastano,  Fernanda Dertinati ,  George e Cláudia Gütlich, 

Dailor Varela, Priscila Cristina Vidal, Sergio Weiss, Luis Gonzaga G. Pinheiro, Maria Helena 

Locatelli Weiss e a todos que emprestaram fotografias, documentos, e toda sorte  de atenção e 

carinho. 

 

Luiza Irene 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para  meus netos 
Marina, 

Fernanda, 
Lucas, 

                   Verônica 
                        e 

                                            Giovana                                                                            
(que vem chegando). 

      



 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com todas as coisas que disse até agora, 
espero que tenha ficado claro neste nosso encontro  

que há um grande equívoco quando se pronuncia a palavra 
cultura querendo significar apenas as atividades intelectuais e 

afins”. 

Institucionalmente, e até oficialmente, esse equivoco é 

consagrado quando , dentro do quadro governamental,  se cria  

o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura.  
O Ministério da Cultura cuida  das letras e das artes do país, e 

muito concretamente trata da vida artística,esquecendo-se de 

que cada cultura , na verdade meus companheiros de vida, é  

tudo o que o homem faz , 
 sente e pensa. 

Eu, neste instante,aqui estou ajudando a construir cultura. É 
meu esforço sincero e cheio de luz plantar na consciência de 

cada um de vocês a importância que tem cada individuo para a 
construção da cultura de um país”. 

 

(trecho da palestra proferida por Thiago de Mello no 1o. encontro 
da Coordenadoria Cultural em 5 de junho de 1997) 



 

 

 

Resumo 
 
 

Trata-se de um estudo sobre cultura e políticas culturais em São José dos Campos durante o século XX.  
Apresenta-se um breve relato  da história decorrente das transformações econômicas e demográficas, e 
a cultura  como resultante dessa experiência particular. O período de cem anos se coloca como contexto 
no qual são localizados os períodos de ampliação e retração de atividades , de participação e 
envolvimento da população em questões referentes à cultura. Procurou-se com este trabalho produzir 
conhecimentos que possam contribuir para que nos planejamentos urbanos a esfera da cultura seja 
considerada como relevante à qualidade da vida urbana, e que políticas públicas especificas venham a 
estimular uma maior participação da população, como recomenda a Constituição de 1988. 
Para tanto, no primeiro capitulo são apresentados os elementos conceituais referentes à orientação 
teórica e metodológica  que amparou a construção deste trabalho. No capitulo dois é feita uma breve 
caracterização e histórico do município de São José dos Campos, apontando as  transformações 
econômicas e demográficas que foram consideradas relevante para a compreensão de aspectos da vida 
socio-cultural.No terceiro capitulo são relatados os  aspectos da arte, da cultura e da vida social  em  São 
José, durante o século XX.  No quarto capitulo são citados e comentados o patrimônio, as políticas 
públicas e  outras formas de interferência referentes à cultura  existentes na cidade. Nas considerações  
finais são apresentadas as conclusões obtidas sobre  as implicações das tradições e da ação do poder 
público municipal, para o debate cultural e para as possibilidades de manifestações culturais. 
 
Palavras-chaves: Políticas públicas, São José dos Campos, Cultura  e Planejamento Urbano 
 
 
 
 

Abstract 
 
 

In this essay, a study on culture and cultural politics in the S. José dos Campos city during the twentieth 
century is presented.  A brief account is made of the its economy related facts history, and of the culture 
being regarded a result of this unique historical experience. This hundred years period is the showed as a 
background, against which are placed the growing and retraction periods of culture related questions, 
such as the people involvement with culture related issues. The essay tries to produce the necessary 
knowledge and to contribute with urban planning works, so that the culture sphere should be considered 
as relevant to the urban life quality, and a greater people participation could be stimulated through the use 
of specific public politics, as requested by the 1998 Federal Constitution.For that, the first chapter presents 
the conceptual elements referring to the theoretical and methodological orientation that served as basis to 
this essay. In the second chapter a S. Jose dos Campos county brief characterization and history is done, 
pointing to the economic and demographic changes that were considered to be relevant to the social and 
cultural life aspects understanding. The third chapter describes some of twentieth century S. José dos 
Campos art, culture and social life aspects. In chapter four, the existing public politics and other culture 
interfering modes are quoted and commented. 
The final considerations last chapter presents the conclusions arrived about the implications of the 
tradition and municipal public power actions to the cultural debate and to cultural manifestation 
possibilities. 
 
Key Words: Public Policies, São José dos Campos, Culture and Urban Planning.  
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Introdução 
 
 

Neste trabalho dedicamos nossa atenção às questões referentes à Cultura e Políticas 

Culturais em São José dos Campos1 por considerarmos que sua vida cultural não oferece 

possibilidades para uma convivência social e cultural próprias de uma cidade que é bem 

urbanizada, bonita, com clima agradável, e que é conhecida mundialmente pelo alto nível 

cientifico e tecnológico dos institutos de pesquisa e do parque industrial que abriga. Nem pelo 

investimento público, nem pelo privado.2  

Por parte da população há certa apatia e desinteresse; pouca gente, relativamente, 

participa das atividades que eventualmente acontecem e, por parte da administração pública, 

parece que falta informação a respeito da importância que tem arte e cultura para a qualidade de 

vida de todas as classes sociais.  

Política Cultural  deve ser encarada como elemento vital, tão importante quanto as 

políticas aplicadas em áreas como saúde e educação3. Anthony Giddens chamou de “política-

vida definida como política de auto -realização em que influências do meio penetram no projeto 

reflexivo do eu e, inversamente, em que processos de auto -realização influenciam as estratégias 

do meio”.4 Mas em São José, atenção e verba para a cultura não tem sido prioridade e são 

poucos os espaços públicos propícios ao encontro e ao convívio.  

Dificilmente falta a palavra “marasmo” nas reportagens que registram as opiniões da 

população sobre cultura e lazer. “Cidade sem história, sem memória” também. Há quem 

considere que não foi sempre  ruim e que a movimentação cultural em São José teve altos e 

baixos: “(...) era bom o tempo em que não havia tantas fábricas, todos se conheciam e a cultura 

acontecia espontaneamente”. Com o  Conselho de Cultura “uma luz se acendeu sobre a cidade“ 

(...); em 1970 quando um decreto extinguiu o movimento cultural, veio a escuridão absoluta por 

16 anos “5. A escolha por administrar a cultura    através de uma “Fundação” (conforme sugerido 

nas pesquisas da FPH6) e defendida por Hélio Augusto  de Sousa como “estrutura adequada à 

                                                                 
1 O município aparece neste trabalho, ora com seu nome completo, ora somente como São José. 
2 Apenas 23% das empresas investem em cultura. Revista CARTACAPITAL de 27.8.2003 p.53.  
3 Cultura não precisa do mesmo orçamento que a Saúde e a Educação, que têm custo muito mais alto, mas deve ter a mesma 
importância. 
4 Costim, Cláudia. Secretária de Cultura do Estado de São Paulo entrevista ao jornal OEstado de São Paulo de 31/12/2001   
Caderno D p.1. 
5 Entrevista de L.G.G. Pinheiro, publicada em Cadernos do CIRC de Dezembro/96, p.4-11.Luis Gonzaga ocupou o cargo de 
presidente do Conselho Municipal de Cultura de 1968 a 1970.  
6 Fundação Pedroso Horta,instituto de pesquisas mantido pelo PMDB. 
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democratização da cultura, (...)um  processo irreversível; um “Conselho Deliberativo” formado 

pelos coordenadores  das “comissões setoriais” (...) ”decide e prioriza”.   
Uma década depois, Luiz Gonzaga Guimarães Pinheiro, que foi presidente do Conselho 

Municipal de Cultura, criado em 1968, opinando sobre as atividades da Fundação Cultural 

Cassiano Ricardo em 1996, disse: “eu não me equivocaria em dizer que se vive em São José 
uma experiência cultural definitiva” 7. Mas tal  entusiasmo  esmoreceu em 1998 quando a Lei no. 

5020/98 alterou as possibilidades de participação da comunidade na referida instituição. 

É certo que tais processos na esfera da cultura, em geral, são  explicados como 

conseqüência de uma composição de fatores: industrialização e crescimento urbano muito 

rápido, população diversificada, cultura de massa, entre outros fatores próprios do atual estágio 

do desenvolvimento capitalista. Mas cada cidade tem em sua história especificidades, e por essa 

razão, iremos examinar o caso de São José  dos Campos. 

Em reportagem recente publicada pela Revista Exame, São José dos Campos aparece 

como a “10a cidade do Brasil mais interessante para se fazer negócios”.8  

São muitas as condições que fazem de uma cidade um lugar propício para atrair 

investimentos nesta fase do desenvolvimento capitalista. No caso de São José, a reportagem 

cita a proximidade dos Portos de Santos e São Sebastião e do Aeroporto Internacional de 

Guarulhos. Os quatro anéis de fibra óptica que circundam a cidade permitem o acesso à internet 

por banda larga de qualquer ponto do município. 

Está situado em São José também um “aeroporto-indústria” (conforme nomenclatura da 

Infraero), isto é, local que recebe componentes do exterior, agrega outros produzidos no Brasil e 

os destina à exportação. Este é um dos primeiros9 a operar nesse novo conceito. 

Na cidade vivem milhares de imigrantes de várias etnias que trabalham em institutos de 

pesquisa e empresas: o dobro de migrantes estrangeiros da média apurada nas 234 cidades 

estudadas pela Simonsen Associados.10 

Para atender aos alunos estrangeiros, filhos dos profissionais que prestam serviços na 

cidade, já está funcionando na filial do Colégio Mater Dei em São José, desde 2001, um currículo 

escolar reconhecido nos Estados Unidos e garantido pelo programa Global Education, a pedido 

 

                                                                 
7  idem 
8 Revista EXAME nº25 de 12/12/2001. Reportagem de Capa: “As 100 melhores cidades para fazer negócios” p.48 
9 O outro é o de Cofins – MG (idem p.49) 
10 Revista EXAME nº25 de 12/12/2001 
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da Câmara de Comércio Americana.  Deste modo são atendidas também as famílias 

interessadas em facilitar o trânsito  internacional de seus filhos.  .   

São José dos Campos “é  hoje o centro de uma região que responde por 20% das 

exportações  brasileiras (...), equivalente a 13 bilhões de dólares”. A cidade vive portanto, um 

período de curvas ascendentes nos gráficos de desenvolvimento. 

As atividades econômicas mais importantes são condicionadas à política externa 

brasileira -- como tem sido durante quase toda sua história – e, por isso, está exposta às 

oportunidades e às crises propiciadas por tal condição. É preciso que seja examinada, portanto, 

inserida na economia mundial, pois  

 
(...) o planejamento da cidade-empresa não se esgota numa proposta administrativa, 
gerencial ou operacional. É o conjunto da cidade e do poder local que está sendo 
redefinido. Com a globalização, as economias nacionais se tornaram 
interdependentes (...) há uma nova forma de relacionamento entre economia, estado 
e sociedade (..) surgem perspectivas de progresso nunca vistas antes, assim como 
novos problemas e conflitos. (VAINER, 2000). 
 
 

Capital, bens, serviços, tecnologia, informação e conhecimento, circulam em um espaço 

global, criando novos fluxos de riqueza, poder, imagens,  identidade e participação; ingredientes 

básicos da  sociedade. 

“O espaço local das cidades se transforma em função dos fluxos globais, (que buscam 
integração e competitividade física e cultural) e estes, condicionam a liberdade da sociedade na 

definição de suas políticas”. (CASTELLS,1996 apud VAINER, 2000).  

 

O global se localiza de forma socialmente segmentada e espacialmente 
fragmentada, através de deslocamentos humanos provocados pela destruição de 
antigas formas produtivas e a criação de novas.(...) A segregação espacial da 
cidade, a partir das características étnicas e culturais, não é herança de um passado 
discriminatório, mas um fato característico de nossas sociedades, pois a era da 
informação global é também a da segregação local”. (BORJA e CASTELLS,1996 
apud VAINER, 2000).  
 

 

Para  nossa pesquisa sobre cultura, é relevante que se destaque que a interdependência 

econômica se realiza pelo fluxo de comércio e de investimento, sem que para isso sejam 

necessárias quaisquer formas de convivência e interação social entre as populações envolvidas, 

conseqüentemente, acentuando ainda mais a falta de identidade grupal. E mais, “(...) o êxito 

deste projeto de cidade, (...) depende em grande medida,do banimento da política, da eliminação 
do conflito e das condições de exercício de cidadania”. (VAINER, 2000).  



                                                                                                                                    

 

4
 

E se, sob o ponto de vista tecnológico, São José pode aderir ao ideário que considera a 

sociedade e a cultura como uma rede de internautas (deste rritorializados) de uma democracia 

virtual, na esfera sócio-cultural ainda conserva  traços herdados de uma sociedade de economia 

agro-exportadora do início do século passado que ainda está para conseguir todos os direitos de 

cidadania. 

Vale lembrar que desde o fim da Primeira República, quando teve início o deslocamento 

de capital do trabalho agrícola para o industrial, as administrações municipais de São José vêm 

apresentando políticas de atração ao investimento e as relações que se estabeleceram entre o 

município e os empreendedores, foram quase sempre desequilibradas, ficando os custos e as  

seqüelas de tais desequilíbrios,  por conta  da  administração e da população local. Seus efeitos 

se traduzem em graves problemas sociais, alguns mais evidentes que outros. Como cultura é um 

tema amplo e contém trocas simbólicas, muito desse universo é de difícil apreensão para que 

seja avaliado e quantificado. Entretanto, segundo Chauí (1990), é no exercício da cultura que 
podemos vivenciar um processo de conscientização de nossa capacidade de ser na dinâmica 

desafiadora de participar da sociedade em que vivemos. A cultura refere-se ao modo de vida de 
um povo (...) e que se expressa nas formas de agir, sentir e pensar de uma coletividade, que 

aprende, inova e renova o seu próprio meio de criar e fazer as coisas, numa dinâmica constante 

de transformações. A cultura é  expressão do ser humano, (...) o homem é produtor e produto da 

cultura; e  esse exercício é um direito constitucional do cidadão.  

A propósito, no momento, “a cultura está no centro do debate” 11 e tem sido tema em 

evidência em diversos setores, como planejamento urbano,  administração de empresas, 

turismo, marketing e economia. Bertero, chefe do Departamento de Administração Geral e 

Recursos Humanos da FGV/EAESP,  enquanto apresenta a resenha de ”A cultura importa: os 

valores que definem o progresso humano” 12, mostra a cultura como “a dimensão esquecida”. 
Enfatiza que, atualmente se reconhece que a questão econômica pode ser importante demais 

para ser entregue apenas aos economistas e sugere “a retomada de debate, trazendo as 
perspectivas da antropologia da história e de outras ciências sociais. (p.93). ”Não há razões para 

que se mantenha um falso pudor científico (...) e se reconheça que de fato a cultura 
importa”.(BERTERO,2003). 

                                                                 
11  Claudia Costim,  Secretária de Cultura do Estado de São Paulo em seu discurso de posse.  
12 Harrison. L. e Huntington, S. (orgs.). A cultura import a: os valores que definem o progresso humano. São Paulo: 
Record, 2002. 
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Os profissionais de marketing, conhecem a importância que tem a cultura no 

comportamento do eventual consumidor, por isso aprendem a manipular símbolos, valores e 

outros elementos capazes de intensificar a comunicação com seu público-alvo, “podendo assim 

evitar erros de investimentos que representam milhões de dólares”. (MOWEN ; MINOR, 2003).  

Tais observações, por um lado, recompensam os cientistas sociais, pois estudos sobre 

cultura estão tendo importância reconhecida. Entretanto, trazem uma nova preocupação: não 

basta reconhecer que cultura é coisa séria; é preciso examinar quais são os objetivos que 

orientam seu emprego. 

Em planejamentos municipais, por exemplo, a cultura tem sido instrumento nos 

processos de revitalização de espaços urbanos; fundamental nas estratégias de atração ao 

turismo e investimentos que garantem desenvolvimento econômico.  

Por isso há autores13 que vêm advertindo para os efeitos do ideário urbanístico 

contemporâneo e o lugar que nele desempenham as ações que mobilizam a esfera da cultura. 

Ao priorizá-la nem sempre está se pretendendo privilegiá-la como uma expressão grupal ou 

como experiência reflexiva, mas sim, fazer uso da cultura, para dar lucro como a própria lógica 

do sistema econômico. Deste modo a verba prevista para arte e cultura vem sendo consumida 

em atividades que não possibilitam à população uma experiência de caráter emancipatório e 

alternativo, distanciando-se assim da função libertária, lúdica, comunitária e pública que a arte e 

a cultura podem ter. 

É certo que, atualmente, atrair e manter níveis de investimentos e empregos, veio a ser 

questão de sobrevivência e de distinção política para os administradores de cidades que 

competem entre si. Sob este paradigma, um bom administrador deve descobrir e realçar as 

capacidades de seu município, minimizar eventuais problemas e se responsabilizar pelos custos 

necessários para a ampliação de infraestrutura e outros equipamentos, capazes de criar 

oportunidades para que, nessa cidade, o capital possa se valorizar mais que em outra. A 

“cidade-empresa está obrigada a ser realista, conformar-se às tendências  do mercado; não 
pode dar-se ao direito (ou luxo) de produzir planos que não contem com produtividade e 

competitividade”. (CASTELLS apud VAINER, 2000). 
Por isso, principalmente nestes contextos, precisamos rediscutir o espaço da cultura, 

pois como alerta Vainer (2000), “a constituição e legitimação da nova cidadania conferida aos 

                                                                 
13 Como  Vainer (2000) e outros citados no corpo do texto. 
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segmentos estratégicos, caminha no  mesmo ritmo que a destituição dos grupos com escassa 

relevância.”  
Neste trabalho mostrou-se a economia e a sociedade em São José como conseqüência 

da participação do Brasil no desenvolvimento do capitalismo mundial e, cultura, como 

superestrutura do modo de produção econômica. Não consideramos que arte e cultura possam 

dissolver distâncias sociais, injustiças ou trocar regime político. É verdade que alguns grupos de 

artistas que se engajaram em lutas políticas contra a Igreja, contra o Estado ou contra o 

moralismo funcional de uma  dada sociedade, mesmo quando não saíram vitoriosos, saíram 

enriquecidos como grupo e, muitas vezes, deixaram uma contribuição importante para a 

sociedade, como no caso das obras de André Breton, Buñel, Dalí e outros adeptos do 

movimento surrealista. Mas isto seria escolha de cada um. Como proposta, os ideais estéticos e 

as possibilidades formais da criação são insubmissos a  interesses políticos, pedagógicos ou a 

quaisquer outros. 

Entretanto, se é verdade que não se pode mudar a história só a partir de atividades que 

envolvem arte e beleza, não se deve esquecer que o exercício da cultura vem ampliando as 

possibilidades de existência, desde quando o ser humano, ainda se abrigando em cavernas, não 

se submeteu aos mistérios do céu e da terra .  

Não podemos, portanto, abrir mão do direito de nos exercitar como agentes, reagentes, e 

assim fazer a manutenção ou a ampliação dos recursos naturais herdados pela espécie, assim 

como se vai à academia “malhar” para exercitar os músculos que sofrem atrofia por efeito da 

vida sedentária. Política Cultural pode ser intervenção permanente e que se faz através de 

diversas atividades que, inclusive algumas que não parecem ser da cultura. A administração  

deve manter uma estrutura que desenvolva as possibilidades de atender a  todos os 

interessados e a convidar os desinteressados.  

Com a expressão “a  todos” estamos incluindo também a classe média e a classe alta; 

esta observação se faz indispensável na medida que as políticas públicas que visam a inclusão 

social e que se dirigem às populações de baixa ou baixíssima renda, tem como pressuposto, no 

mínimo, uma super valorização da condição de classe. Neste caso, isto não se aplica, pois as 

possibilidades humanas que se desenvolvem no exercício da cultura não dependem apenas do 

alcance que se  possa ter dos preços de mercado. 
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Capítulo I 
 
Sobre a escolha do assunto: Algumas Considerações 
 

 

Quando há dois anos entrei em contato com uma bibliografia especificamente voltada 

para o planejamento urbano, há mais de duas décadas,  questões referentes à cultura e à 

sociedade humana, vinham orientando minhas atividades de professora e de estudante.  

Pude observar que, em estudos referentes ao urbanismo, freqüentemente são 

privilegiados, o poder, o sistema  econômico, o domínio do capital sobre o trabalho, a 

degradação devida à má exploração do meio e da força de trabalho, bem como outras questões 

decorrentes da concentração de riqueza e de poder. 

Os indicadores mais usados para configurar sociologicamente a população (idade, sexo, 

escolaridade, ocupação, renda, etc.) dizem pouco ou nada sobre a expressão informal dos 

membros de uma dada sociedade. E, a partir de dados assim elaborados é que, em geral, 

trabalham os planejadores urbanos. 

Por isso, os habitantes das cidades desenhadas pelo modo capitalista de produção, são 

mostrados em geral, como sujeitos que não têm perspectivas próprias e vivem (ou são pensados 

pelos planejadores), apenas para justificar os dados das probabilidades estatísticas. Este modo 

de pensar o homem é incompleto, seja como espécie  biológica  ou como ser da cultura e da 

história. 

Pode-se trabalhar com a noção de homem, fundada não sobre o mito humanista, mas 

sobre a realidade biocultural da hominização. “O homem como produto da cultura e da história”. 
(GEERTZ, 1978) “suas características e possibilidades relacionam-se com as exigências do 

habitat, neste caso, com a complexidade das sociedades contemporâneas”. (MORIN,1997).  

Adotar esse conceito de homem (comum nos discursos antropológico e sociológico), 

requer a satisfação de um requisito preliminar: aderir ao consenso de que o indivíduo humano é 

um ser inequivocamente atrelado à sociedade, sem a qual inexiste. Assim, o homem nasce 

mediatizado pelos outros e o processo de socialização realiza a interiorização dos padrões, das 

regras e das representações pertinentes ao meio. Ou seja, a cultura inscreve-se na subjetividade  

do   individuo, viabilizando que um recém-nascido a-social, a-histórico, anti -real, transforme-se 

num sujeito sócio-culturalmente constituído. 

Considerando que o Planejamento Urbano veio a ser área multidisciplinar ao propor 

através deste trabalho, uma pesquisa que privilegia a presença humana, buscamos trazer certa 
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contribuição das Ciências Sociais aos planejadores. Vale lembrar que as pessoas são os 

agentes que animam o  espaço urbano, mesmo quando não são participantes do sistema 

produtivo e não estão incluídas no planejamento. A presença humana nunca é neutra, portanto, 

não deve ser desconsiderada.  

Acreditamos que a história e a vida das cidades podem ganhar uma dimensão bem 

diferente se as análises considerarem outros aspectos, além daqueles que as circunscrevem nos 

limites da produção e do consumo de bens e de serviços. 

 

1.1 Formulação do problema de pesquisa 
 
 

Ao examinarmos as publicações recentes que tratam de políticas públicas referentes à 

cultura na vida urbana, observamos que cultura tem sido tema recorrente em planejamentos e 

em trabalhos acadêmicos, mas tratada especialmente como instrumento nos processos de 

revitalização urbana, de desenvolvimento econômico e de atração a investimentos.  

Alguns autores vêm mesmo advertindo para os efeitos do ideário urbanístico 

contemporâneo hegemônico e o lugar que nele desempenham as ações que mobilizam a esfera 

da cultura. Jamenson (1997 p.30), por exemplo, considera que “ao priorizar cultura, nem sempre 

está se pretendendo priorizar a expressão grupal, característica de organização social, e sim, a 

cultura  como a própria lógica do sistema econômico.”            
Vaz e Jackes (2000) advertem ainda que “a cultura se  torna peça fundamental nas 

estratégias urbanas dentro do processode globalização”.(ENCONTRO ANPUR,2001). 

Consideramos que tal utilização da cultura pode ser importante, pois é  deste modo que 

vêm sendo recriadas expressões da cultura imaterial (danças, folguedos, etc.) e do patrimônio 

material, como espaços públicos que estavam em desuso ou deteriorados; entretanto, não se 

pode confundir cultura, instrumento de identidade e convivência grupal, expressão e 

manifestação de grupos sociais, com realizações programadas intenc ionalmente para a venda 

de imagens com fins políticos ou mercadológicos. E, sem um esclarecimento conceitual, os 

relatórios oficiais que apresentam dados sobre orçamento, atividades realizadas ou outros, 

poderão estar mascarando resultados e ajudando a justificar eventuais débitos da administração 

pública com a população local. 

A segunda observação se refere a São José dos Campos e à vida cultural de sua 

população.  
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Ao considerarmos a diversidade étnica, etária e profissional da população, a 
diferença de conhecimentos adquiridos por cada um (tanto em grau como em 
natureza), bem como todas as outras dessemelhanças que caracterizam as 
populações que habitam as cidades industrializadas, [como é o caso de São José], 
tais sociedades constituem um contexto multicultural no qual interagem as 
diferenças. (MORIN,1997).  
  
 

Assim, a cultura contemporânea supõe a emergência de processos que são muitas 

vezes conflituosos, pois envolvem, sem excluir, tradições, rupturas, manifestações populares e 

eruditas, cultura de massa, produtores e receptores, oralidade e textos escritos, arte e não-arte, 

e toda sorte de expressões típicas e exclusivamente humanas, em forma de comportamentos e 

outras linguagens que foram herdadas ou recriadas no processo civilizatório. 

E a vida cultural de São José não é assim.  Diferente de outras cidades do interior que 

sofreram um crescimento intenso pela industrialização, não  ostenta quase nada das tradições 

típicas da cidade pacata de vizinhança conhecida que foi, e, tampouco, mostra as possibilidades 

de convivência social e cultural, própria de uma cidade conhecida mundialmente pelo alto nível 

científico e tecnológico dos estudos e produtos que são desenvolvidos nos institutos de pesquisa 

e em seu parque industrial. 

São José dos Campos é, até mesmo citada, como cidade “sem história”, “sem memória” 

ou mesmo “sem alma”.14 Fossem estas tão somente opiniões emitidas por aqueles que 

chegaram recentemente na cidade e ainda misturam certo desconhecimento com a lembrança 

nostálgica do lugar de origem, a questão terminaria aqui. Mas, vários indicadores nos apontam 

certas peculiaridades no comportamento da população em geral: são poucas as manifestações 

culturais de identidade grupal e de participação na vida do município como quem se percebe 

parte dele.  

Parece que há descontentamentos, mas silenciosos. Raramente há discordâncias 

dialéticas e fecundas. E quando alguns grupos mais animados15 tentam reivindicar, opinar, enfim 

“ousam” participar, são tratados quase como infratores, e assim, continua tudo como se o 

universo local estivesse dividido entre emissores onipotentes e receptores passivos. 

Os aspectos sócio-culturais que organizam a vida da população local tiveram origem e se 

desenvolveram em conseqüência de uma história política peculiar, e em alguns períodos, como 

nos anos 70 sofreram um processo traumático. A esfera da cultura vem se mantendo 

incompatível com a sofisticação do aparato tecnológico e industrial  sediado nesta cidade. 

                                                                 
14  Jornal Vale Paraibano de 27/7/2002.  
15 Como aconteceu com um grupo integrado por membros das Comissões Setoriais e do Conselho Deliberativo da FCCR, que se 
manifestou em desacordo com a reforma estrutural que se deu na composição do Conselho Deliberativo em 1998. 
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Questões referentes à cultura, em geral, são atraentes e aquelas referentes à cultura 

em São José dos Campos, são instigantes. São estas questões que constituem o universo 

escolhido para o desenvolvimento deste trabalho. 

 

1.2 Objetivo do trabalho 
 

Este projeto de pesquisa foi elaborado tendo por objetivo produzir conhecimentos 

capazes de:   

 

• Auxiliar na compreensão e explicação de certas características do comportamento da 

população de São José dos Campos, que se manifesta, em geral, com apatia, 

desinteresse e falta de participação nas atividades sócio-culturais locais; 

• Contribuir para que um maior número de planejadores considerem as questões da 

cultura como relevantes à qualidade da vida urbana; . 

• Fundamentar a elaboração de políticas públicas que incentivem maior participação da 

sociedade nas atividades culturais e a criação e manutenção de espaços públicos 

propícios ao encontro e ao convívio, da mesma forma como têm sido pensados os 

traçados das avenidas e outros espaços destinados aos veículos. 

1.3  Justificativa 

 
Pode-se emprestar da história bons argumentos para mostrar a importância da cultura 

para a vida social de uma população. Todo regime totalitário, por exemplo, persegue artistas e 

dificulta ou proíbe a livre manifestação cultural que agrega a população. O mesmo processo, a 

repressão à cultura, foi usado também no Brasil em relação aos trabalhadores africanos e seus 

descendentes como estratégia para enfraquecê-los como grupos e como pessoas  para enfim, 

escravizá-los. 

Vale também lembrar que foi a cultura, a partilha de um universo simbólico, que manteve 

os judeus como nação, mesmo com a diáspora, dispersos pelo mundo e sem território próprio 

durante muitos séculos. 
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Quando vemos uma cidade viver uma catástrofe provocada por  inundações ou mesmo a 

tragédia vivida pela população americana, especialmente a nova-iorquina16 em setembro de 

2001, com muita clareza podemos perceber a necessidade que tem uma população de ter 

vínculos, identidades, de ser solidária entre si, para  participar da construção ou reconstrução de 

sua cidade que é onde acontece sua existência. 

Há pouco mais de uma década assistiu-se a um processo inverso em São José dos 

Campos, a crise econômica  estimulou a desestruturação de muitas famílias e o rompimento  

entre grupos que pareciam amigos. Tinha-se a cidade como “um cenário esvaziado” de 

significado, como o de uma peça de teatro que havia terminado. Muitos de seus habitantes, 

como atores, dirigentes ou platéia, perdidos e desestabilizados, procuravam novos papéis. 

Poderíamos apontar fatos capazes de ilustrar os estudos de Wright Mills (1979) sobre a classe 

média  americana que se formou com a industrialização nas primeiras décadas do Século XX.  

De fato, como mostram as Ciências Sociais, para que uma população  se constitua em 

sociedade é fundamental a manutenção de identificações coletivas.  

Reconhecendo a importância que tem a participação do sujeito ou da população nos 

processos sociais, na construção ou reconstrução de um espaço histórico/cultural, a Constituição 

Brasileira de 5 de outubro de 1988  considera que a população deve participar do planejamento 

urbano. E mais, só se legitimam decisões que estiverem referendadas pela opinião/participação 

da população. 

Entretanto, são conhecidas e até fazem parte do senso comum que, em se tratando de 

participação, ”ninguém se interessa”, “ninguém aparece”, “quem aparece só defende o que lhe 

beneficia diretamente”, “não há espírito de coletividade” etc. 

Habitualmente são essas as posições a que assistimos. Pessoas ausentes, 

desinteressadas da conquista de bens coletivos, “anestesiadas” aos efeitos das políticas 

públicas, tímidas e ignorantes dos recursos e dos problemas de sua cidade ou sem identidade 

com os problemas locais por não se sentirem parte desse grupo.  

É certo que essas características não são exclusivas da população joseense, como 

mostraremos adiante, mas também por isso, o caso de São José nos interessa e esta discussão 

torna-se relevante também para outras cidades que vêm se modernizando, pós-modernizando, 

isto é, passando por sucessivos processos de reestruturação, sofrendo intervenções espaciais17 

                                                                 
16 Conseqüente do atentado ao World Trade Center. 
17 “Espaço” conforme conceito de Milton Santos: “o espaço é estrutural e constituído pela paisagem mais a sociedade vivendo”. 
(grifo nosso) 
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importantes, que alteram estruturalmente o cotidiano e as possibilidades de convivência da 

população, como aconteceu em São José. 

Vale lembrar também que a participação (como pretende a Constituição) é um ato de 

construção, necessariamente antecedido por um ato de interpretação, que só é possível quando 

o sujeito dispõe de conhecimento e  algum envolvimento afetivo com o objeto em questão.  

E agora, neste momento de globalização econômica, de pós-modernidade, processos 

que melhor se realizam em Estados fragilizados, em que são minimizados os sentimentos de 

pátria ou de nação18, as cidades cujas populações tiverem mais interação, mais identidade 

grupal, certamente estarão mais bem equipadas para se situarem, discutirem e defenderem o 

que lhes convém como  munícipes.  

Entendemos, portanto, que a compreensão das formas de atuação política da cultura na 

produção do espaço social é fundamental para qualquer reflexão sobre cidade. 

 

1.4  Metodologia 
 

1.4.1 Linha de Estudo 

 

Políticas públicas, produção simbólica e reprodução cultural. Explicitação da ação do 

Poder Político, através da administração municipal e de suas conseqüências para a preservação 

cultural e reprodução identitária da população. Estudo dos processos culturais em São José dos 

Campos, enfocando a política e a vida sócio-cultural, como conseqüência do sistema econômico. 

 

1.4.2 Fonte de Dados 
 
 
1) Levantamento Histórico: 

O relato de 100 anos da vida cultural da cidade, com especial atenção às transformações 

ocorridas nos anos 70, foi elaborado a partir de pesquisa bibliográfica e de atas de reuniões da 

Câmara Municipal, material jornalístico, álbuns históricos,  livros de memorialistas e informações 

iconográficas.  

                                                                 
18 Milton Santos defende que a cidadania seja constituída na escala da Nação.  
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2) Pesquisa qualitativa através de entrevistas  com testemunhas da  época. Entrevistas semi-

estruturadas com 08 (oito) pessoas, testemunhas participantes da    cultura até os anos 60, idem 

para a década de 70.19 

3) Dados censitários. 

4) Mapas: evolução da urbanização em cada década sinalizando que, na expansão da mancha 

urbana, a cidade não manteve a proporção de espaços públicos/habitantes; a relação 

bairro/classe social foi sendo acentuada, o que veio dificultar também a interação sócio-cultural 

intergrupos. 

1.4.3 Abordagem Metodológica 

 

O quadro de referência teórica, para desenvolvimento da parte histórica, é o materialismo 

histórico20, recorrendo-se aos procedimentos analíticos e interpretativos da Sociologia, da 

Antropologia e a abordagem conceitual para homem, cidade, cultura, memória, cultura popular, 
cultura de massa e outros, ampara-se nas referências de Geertz (1978), Morin (1997), Eco 

(1979) e  Hillman (1993). Este último é psicanalista americano, cuja produção teórica se dá a 

partir do estudo da cidade “internalizada” por sua população alvo. 

Em se tratando de ações planejadas em políticas públicas, examinou-se as políticas 

culturais e outras que interferiram direta ou indiretamente nas possibilidades que se 

apresentavam à população de viver experiências culturais (por exemplo, sobre o uso que a 

administração municipal estabelecia para os espaços públicos, como definia o calendário festivo 

etc.). O estudo foi feito tendo como objeto a cidade de São José dos Campos num período de 

100 anos. 

A história do município e o quadro de transformações, no que se refere aos aspectos 

políticos, econômicos e demográficos, são  tratados como parte de um processo mais amplo: a 

história brasileira e o modo como o país vem participando do mercado mundial. Este é, portanto, 

o foco de nossa abordagem, embora não seja objetivo do trabalho, examinar as transformações 

políticas e econômicas em si, ou como parte da estrutura nacional. O fenômeno nos interessa, 

na medida em que se reflete nas transformações do comportamento da população que viveu o 
                                                                 
19 Dr. Ivan Teixeira, Sergio Weiss, Helena Locatelli Weiss, Altino Bondesan, Fauze Métne,Gicélia Prianti, dois ex - alunos do ITA 
formados em 1959.  
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processo, no uso dos espaços públicos de convivência e em outros aspectos das atividades 

sócio-culturais. 

A história econômica e política, assim como a vida cultural do município  no contexto da 

história brasileira, durante o século XX, foi divida em quatro  períodos.  Para  demarcá-los 

usamos como  critérios a evolução demográfica (Figura 1.1) conseqüente da industrialização a 

partir de 1950, a intervenção política da ditadura militar sobre a administração municipal em 1970 

e a autonomia política com a posse de um prefeito eleito em 1978: momentos que sinalizam 

ito em 1978: momentos que sinalizam mudanças na cultura e nas políticas culturais. Os 

quatro períodos são então os seguintes: 

 

1) De 1900 a 1950: Período em que a taxa de crescimento demográfico é de 50%, mas até 1950 

ainda não havia chegado a 50 mil habitantes e a vida cultural acontecia orientada pela tradição, 

sem necessidade da interferência de políticas públicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Evolução Demográfica de São José dos Campos,1860-2000 
Fonte: Gráfico construído a partir de dados da FIBGE. 

 

2) Dos anos  50  até 1970:  A chegada da modernidade. Em duas décadas a população  foi 

triplicada, de 44.804 passou a 148.332 habitantes e a taxa de urbanização é de 90%. Essas 

grandes alterações são sentidas pela população e pela administração. O poder público 

encomenda uma pesquisa para identificar problemas e rec ursos disponíveis que seriam usados 

                                                                                                                                                                                              
20 Considera-se que os fundamentos da história,devem ser buscados nas formações sócio-culturais e nas relações de produção. 
Ressalta a força das idéias, ação dos grupos humanos (...). Conceitos: ser social,consciência social e não a história como 
resultado das ideologias e da presença de heróis. Marx e Engels. Ideologia Alemã (1845-1846) nota 2 p.9 e nota 16 p.293. 
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como  instrumental para um planejamento urbano. Neste período foi elaborado o 1o. Plano 

Diretor e houve uma providência formal da administração municipal quanto às políticas culturais 

com a criação de um Conselho de Cultura. 

3) Os anos 70: O milagre econômico brasileiro e a cultura em São José dos Campos: Ordem, 

progresso e o desmanche das organizações fundadas nos costumes. A industrialização e a 

influência da indústria cultural. 

4)1978 a 2000: A autonomia política de São José: Os prefeitos eleitos e tentativas de 

reorganização da cultura. Fim do Regime Militar.  

Em seguida, a Cultura e Políticas Culturais em São José dos Campos são apresentadas 

em quatro períodos, obedecendo a mesma seqüência apresentada na história.   

1.5 Elementos conceituais de cultura e políticas culturais nas cidades 

industrializadas 

Dada a complexidade do tema cultura em uma cidade industrializada, considerando 

que “atualmente estamos vendo a cultura juntar-se às propostas ideológicas em torno do espaço 

público como um novo instrumento essencial entre as estratégias urbanas”.(JAMENSON,1997), 

apresentaremos a seguir uma revisão de conceitos pertinentes ao tratamento do assunto, 

destacando aqueles de estudiosos e urbanistas, cujas teorias forneceram as referências para a 

elaboração deste trabalho. 

 

1.5.1 Cidade e Urbanização 

 
1.5.1.1 Cidade: Conceitos 
 
 

Durante longos séculos, a Terra foi o grande laboratório do homem; só há pouco  
tempo é que a cidade assumiu esse papel. (H.LEFÈBVRE, 1991). 

 

A urbanização é, com certeza, a principal transformação social de nossos tempos. As 

populações rurais diminuem a cada dia enquanto se multiplicam o número das megalópoles, 

conurbações e outros tipos de agrupamentos urbanos, dos quais os diversos tipos de cidade, 

são as formas mais comuns. 
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Um dos pressupostos deste trabalho é que uma cidade é (ou deve ser) um lugar para 

viver. Um lugar onde não só se reproduz a força de trabalho, e sim, onde se trabalha e onde há 

lazer e espaço para o desenvolvimento integral do ser humano. Um lugar fomentador da 

identidade/alteridade. Políticas culturais específicas podem estimular a construção ou o 

desenvolvimento de tais processos, assim como podem dificultá -los ou impedi-los.   

Na  linguagem comum, a palavra cidade é usada para designar um espaço físico onde 

vivem pessoas ou cidadãos que pagam certo tributo a uma administração e, em troca, usufruem 

de certos recursos, como água potável, energia elétrica, comércio, etc. bem como de espaços 

públicos nos quais se articulam as trocas de bens, de informações e afetos.  

Cidade pode ser definida de diversos modos, dependendo do objetivo que se tem, mas 

em qualquer circunstância, deve ser pensada como objeto de convenção, (variável, portanto), e 

que se constitui num instrumento administrativo, jurídico e fiscal. Permanece como união de 

urbs (como era chamada pelos romanos), isto é, território físico da cidade, e civitas comunidade 

de cidadãos que a habita, ou ainda como a  “pertença recíproca de uma entidade espacial 

discreta e física, de certa população”. (CHOAY, 1999 p.67). 

O aumento da concentração demográfica e a heterogeneidade de sua composição, 

conseqüuente das alterações trazidas pela era industrial, enfraqueceram as ligações entre seus 

habitantes, assim como a relação de complementaridade que unia a cidade e o campo, abalando 

uma identificação original que vinha de ville (cidade) que, etimologicamente, sublinha a pertença 

da cidade européia  pré-industrial  com a população rural e as atividades do campo. 

Em 1855 Hausmann (apud CHOAY,1999 p.69) já sinalizava que tais mudanças na 

composição demográfica, pediam novas respostas: 
 

(...) que vinculo municipal une dois milhões de habitantes que aqui se amontoam? 
Pode-se mesmo observar entre eles afinidades de origem? Não! A maioria pertence 
a outros département; muitos a países estrangeiros, nos quais conservam seu 
parentesco, seus mais caros interesses (...) Paris  é, para eles, como um grande 
mercado de consumo; um imenso canteiro de obras; uma arena de ambições 
(...).Não é o país deles (...). 
 

 
   E no século XX, questões referentes à organização da sociedade humana tornaram-se 

ainda mais complexas, sobretudo nas grandes cidades. Para vários autores, as providências 

para solucionar tais questões, cabem ao Estado.  

Castells (1984), considera que o espaço é a expressão concreta de cada conjunto 

histórico no qual uma sociedade se especifica. Numa sociedade, cujo modo de produção 
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capitalista é o dominante, produção, consumo (industrialização, habitação, equipamentos, 

aparato sócio-cultural) e intercâmbio (vias, comércio, fluxo entre produção e consumo)  são a 

base da organização do espaço. A cidade é o espaço de reprodução da força de trabalho. 

Fundamentado no materialismo histórico, Castells formula sua interpretação do espaço 

urbano, a partir do sistema econômico, ou seja, do modo de produção 21 como conceituado por 

Marx. Analisa o poder por sua competência em decidir sobre os equipamentos urbanos e o 

Estado como agente, que fornece tais equipamentos para manter certo grau de satisfação da 

sociedade, evitando descontentamentos que possam provocar revoltas e revoluções.  

Castells aponta (além da produção, consumo e intercâmbio) também a importância dos 

espaços da gestão: processos que regulam as relações entre os demais. Tais processos 

referem-se à Administração Municipal e suas manifestações que se dão pelo sistema político-

institucional e sistema ideológico. 
 
Esses dois sistemas se realizam através de elementos da cultura (valores, ideais, 
comportamentos). O primeiro articula-se em torno de duas relações essenciais: de 
dominação (regulação) e integração (repressão). O ideológico marca/organiza o 
espaço com uma rede de signos. (CASTELLS,1984). 
 
 

Borja e Forn (1996 p.33 apud VAINER, 2000 p.78) consideram que a cidade, inserida na 

rede das cidades globais e em parceria com a iniciativa privada, é fonte de riquezas. 

Considerou-se por isso que os projetos realizados por tais parcerias e  considerados bem 

sucedidos (tão freqüentes atualmente) devem ser atentamente avaliados, pois o resultado nem 

sempre é vantajoso à população. 

Os recursos econômicos e financeiros podem ter tido origem, por exemplo, na 

mercantilização de elementos do patrimônio material e imaterial da cidade  que muitas vezes, 

enquanto os transforma em foco de exploração turística, afasta dos habitantes as possibilidades 

de uso e livre acesso.  

A cidade é também lugar 22 no qual os habitantes – aprisionados pelo cotidiano – 

buscam formas de convivência (nem sempre pacíficas) envolvidos que estão no desafio de 

construir as condições sociais de existência.  
 

(...) lugar de produção complexa de informações e de confronto de valores, por isso 
mesmo a cidade é política, é cultura e sítio em processo de diferenciação. Sua 
riqueza informativa gerou enorme fortuna  crítica, desde as descrições peregrinas  

                                                                 
21 Modo de produção pode ser entendido pela matriz particular de combinação entre as instâncias que fundamentam a estrutura 
social: econômica, político/institucional e ideológica.  
22 ‘Lugar’ no sentido usado por Certeau (1994): espaço físico que é espaço cultural pois já foi sinalizado pelo homem. 
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dos burgos e vilas à polifonia das metrópoles, passando pelas postulações  
filosóficas e políticas que a trataram com os tons trágicos da degradação humano-
ecológica ali perpetrada. 
É impossível aproximar-se da cidade sem inquietude, curiosidade, e turbulência.  
(BIZELLI, p. 5)  
 

Para Pechman:  

 
(...) a supressão do indivíduo na cidade das multidões foi a grande preocupação do 

século XIX, quando as grandes capitais viram a sua população crescer 

exponencialmente (...). Como reconhecer o outro e saber a ameaça virtual (para a 

sociedade) que ele carrega em sua alma? [A propósito, foram estas as condições 

históricas de nascimento do romance policial] . (PECHAMAN, p. 733)  

 

Cada autor desenha ou define a cidade e o ser humano que a habita, de acordo com a 

apreensão (relativamente) objetiva que faz, conseqüente do  universo teórico que fundamenta 

sua interpretação. Estas citações, (algumas semelhantes, outras complementares entre si), 

constituem-se como referências teóricas dentro da abordagem que será feita sobre a cidade de 

São José dos Campos. 

 

1.5.1.2 Imagens da cidade a partir de seus moradores 

 
 

Santos (1997, p.207) considera que “a cidade ideal seria aquela onde todos os 

passantes teriam rostos de amados”. Ainda que não se tenha como objetivo a cidade ideal 

sonhada por Milton Santos, tampouco explorar formalmente a ficção, é relevante examinarmos 

também a cidade internalizada, guardada na memória e no afeto de seus moradores, pois a 

análise das visões particulares também auxilia a compreensão do coletivo. 

 
 
Como a grande moradia dos homens, a cidade emerge com máscaras das mais 
surpreendentes formas, que remetem um morador mais atento para uma 
contemplação do seu mundo interior. A Nova York de Woody Allen (James 
HILLMAN, 1993 p.28-29), [a São Luis do Paraitínga de Da. Cinira 23, o Rio de Janeiro 
de Tom Jobim]. 
 
 
As cidades se instituem como um grande cenário (...) é difícil saber das origens de 
uma cidade, quem são seus verdadeiros fundadores. Não é a toa que não se pode 

                                                                 
23 Da. Cinira dos Santos é figura destacada em sua cidade: faz máscaras para as festas, hospeda os bonecões em sua casa. O 
grupo “Paranga” de músicas regionais é composto por alguns de seus filhos. 
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investigar sua história dissociada de seus mitos, de suas lendas, de seus fantasmas. 
Mesmo na modernidade cartesiana.( HILLMAN, 1993 p.128-139). 
 

 

A cidade é produto de ações, gestos e inventividade das (pessoas comuns. Certeau, 
(1997) é lugar de afirmação de mitos, de comemoração e rituais que revelem a sobrevivência de 

um tempo circular. (MORIN, 1997 p.158). 
 

(...) uma cidade é também o conjunto de suas falas: em prosa, em segredo, em 
verso, em brinquedo. Falas entrecortadas ou ensinamentos, em delírio ou 
desperdício. Falas fugazes, festivas, fálicas, famintas, fatais.(BRITTO,1992).  
 
  

A cidade é um ambiente que provoca em seus habitantes, mobilidade no espaço físico e 

no social, e é nesse movimento diário e comum que vão se construindo o que muitos autores 

vêm chamando de fronteiras simbólicas que separam, aproximam, nivelam e vão ordenando as 

pessoas em categorias e grupos sociais, em  seus  lugares.  

Algumas imagens da cidade de São José dos Campos, da convivência, de seus pontos 

de encontro, de festividades e de boêmia, que ajudaram a construir este trabalho foram feitas a 

partir de entrevistas semi-estruturadas, com pessoas residentes na cidade há dez anos ou mais 

e ex-alunos do ITA que participaram de atividades culturais antes de 31 de março de 1964. 

 

1.5.2 Urbanismo e urbanização 

 

A origem do termo urbanismo, está relacionada à Revolução Industrial, ou seja, às novas 

questões conseqüentes do impacto espacial provocado por este acontecimento histórico. É um 

neologismo, proposto pelo espanhol I. Cerdá em sua Teoria General de l úrbanisación de 1867.  

Foi introduzido na França, ao longo da primeira década do século XX, por H. Prost e um 

grupo de peritos mobilizados na busca de soluções para transtornos urbanos até então 

desconhecidos. A expressão de Prost sugere que eram mesmo surpreendentes: “A cidade 

submeteu-se a uma reviravolta espontânea que  parece provir de um cataclisma natural 
incontrolável”. (CHOAY, 1999, p.70). A urbanização deu origem e vem desenvolvendo elementos 

de cultura muito diferentes daqueles que se adequavam à vida rural. 

A situação urbana atual é resultante de uma transformação da cidade européia, que se 

realizou entre os anos 1850 e nossa época. Paris, Nápoles, Milão, Praga, Zurique e tantas 
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outras, nos surpreendem pela longa duração que têm de construções urbanas e da vitalidade 

que têm como cidades atuais, muitas vezes conservando o mesmo nome que tinham na Idade 

Média. Entretanto, as mutações que vêm acontecendo na vida urbana no último século, trazem 

questões muito mais complexas e de outra natureza. (CHOAY, 1999 p.72). 

Dentre as inovações, as mais determinantes referem-se aos transportes e à 

comunicação à distância. As linhas de trens de alta velocidade e as de metrô; as grandes 

aeronaves que multiplicam a velocidade e a capacidade de linhas aéreas, as novas aplicações 

da telefonia, a transmissão imediata de textos escritos e imagens. 

Esses instrumentos conferem aos seus usuários um sentimento de onipresença. As 

novas velocidades de circulação, portanto favorecem igualmente dois tipos opostos de 

movimentos e implantação do espaço. 

De um lado há uma tendência à concentração que leva os fluxos humanos em direção às 

metrópoles nacionais ou regionais que ainda são pólos de atração, mas as atividades se 

implantam nas periferias amplamente irradiadas, cuja expansão, vinculada à saturação 

progressiva das redes técnicas, coincide com o despovoamento geral e progressivo dos centros 

e dos núcleos históricos. De outro, há uma tendência à dispersão e opera uma desconcentração 

linear ou pontual. 

Choay (1994) em artigo intitulado Le règne de lúrbain et la mort de la ville propõe que é 

preciso admitir a tendência ao desaparecimento da cidade tradicional e se interrogar sobre aquilo 

que a substitui, isto é, sobre a natureza da urbanização e sobre a não-cidade que, segundo o 

autor, parece ter se tornado o destino das sociedades ocidentais avançadas. Durante sua 

análise, recomenda que não se deve confundir (...) urbanismo não é sinônimo de produção de 

cidade. 

Desde sua criação a palavra urbanismo vem servindo para designar procedimentos 

diferentes. Designa uma disciplina que se pretende autônoma, como ciência da concepção das 

cidades e postula a possibilidade de um domínio do fato urbano. 

A partir dos anos 20 porém, quando o modelo progressista (CIAM 24 e Le Corbusier) 

recebeu aplicação significativa após a 2a. Guerra Mundial, as pretensões cientificas do 

urbanismo teórico começaram a ser desbancadas. O postulado do espaço objetivo e neutro foi 

denunciado. (CHOAY,1997 p.78). 

                                                                 
24  CIAM - Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna. 
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A natureza política e ideológica da intervenção na cidade, ou seja, as escolhas de 

valores que a fundamentam foram colocadas em evidência e a construção de modelos urbanos 

foi considerada como um dispositivo redutor, como  instrumento  totalitário  de  uma condição. 

Diversas disciplinas cientificas, inclusive a Antropologia e a Sociologia, podem contribuir 

para a organização do espaço urbano, entretanto, uma ciência normativa da cidade seria uma 

noção contraditória.  

Mas urbanismo designa também um procedimento pragmático que procura regularizar e 

organizar com a maior eficácia o crescimento e o movimento dos fluxos demográficos, assim 

como a mutação das escalas dos equipamentos e das construções, induzidos pela 

industrialização. É nesse sentido que se coloca a possibilidade de contribuição desta pesquisa 

sobre cultura e políticas públicas  referentes à cultura.  

1.5.3 Cultura: Conceitos, tipos e teorias 

 
1.5.3.1 Conceitos e teorias 
 

A palavra cultura  é usada habitualmente com vários significados. Fala-se da cultura de 

arroz, de milho ou como sinônimo de erudição, que corresponde a um juízo de valor: cultivar o 

espírito ou fulano tem muita cultura.  

Em antropologia convencionou-se usar cultura para tratar de coisas, materiais e não-

materiais, que fazem parte do universo simbólico. É com este sentido que examinaremos 

conceitos e teorias. 

Aristóteles, no século IV A.C., definiu cultura como aquilo que não é natural, que não 
vem da natureza, isto é, não decorre das leis físicas ou biológicas. (MUYLAERT, 1993 p.17). 

De fato, desde a Antigüidade busca-se compreender e conceituar cultura  e na medida 

em que as sociedades foram se tornando mais complexas pela divisão do trabalho, pela 

estratificação social, pelo acúmulo e diversidade dos conhecimentos disponíveis, as dificuldades 

para conceituar tal fenômeno também se ampliaram. 

Coube ao antropólogo inglês E.B.Taylor, nos parágrafos iniciais de Primitive Culture 

(1871) explicitar formalmente pela primeira vez, um conceito de cultura: é todo complexo no qual 
estão  incluídos conhecimentos, crenças, artes, moral, leis, costumes, e quaisquer outras 

aptidões e hábitos adquiridos pelo homem como um membro da sociedade. 
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Meio século depois, Lowie de certa forma, confirmou o conceito de Taylor dizendo que 

cultura é uma soma total daquilo que o indivíduo adquire de sua sociedade (...) como um legado 
do passado, transmitido por educação formal e informal.   

Herskowitz (1948) considera que cultura é a parte do ambiente construída pelo homem. 

Em geral todos os antropólogos e outros pensadores perceberam que a cultura não é inata, nem 

orgânica.  

Os animais têm vida social por herança genética, mas os humanos têm vida social 

fundada na cultura, característica que confere a este fenômeno certas peculiaridades para que 

sobreviva ou se transforme. Sendo produto da ação humana criada, recriada ou transformada 

por seres humanos, para sobreviver, a cultura precisa ser transmitida através da convivência e 

da comunicação. Por isso é considerada herança social. 

Não basta a reprodução biológica para que sobreviva a sociedade humana: a reprodução     

social é um processo de outra natureza. Por isso o universo da cultura é indispensável para a 

formação do ser social e para a reprodução25 da sociedade. 

No século XX os avanços dos meios de comunicação que intensificaram os contatos 

interétnicos e provocaram a escassez progressiva de culturas autóctones, deram origem a novos 

fenômenos e novas questões. Tornou-se indispensável revisar conceitos e teorias para que se 

pudesse interpretar o mundo contemporâneo. 

Já houve, e ainda há pensadores, escritores e autodidatas que se guiam pela idéia de 

que bondade, caráter, consciência e outras características pessoais são dons inatos, mas a 

produção contemporânea da biologia, da psicologia e das ciências sociais, cada vez mais nos 

distancia de tais suposições. É no meio histórico e cultural que o ser humano desenvolve suas 

potencialidades, sua consciência e conhece seus limites. 

 A filósofa Marilena Chauí (1990), a partir do materialismo histórico, trata a cultura assim 

como as leis e as artes, como constituintes da  superestrutura determinada pela estrutura, sendo 

esta definida pelo modo de produção: 
 

A cultura refere-se ao modo de vida de um povo (...) e que se traduz na formas de 
agir, sentir e pensar de uma coletividade, que aprende, inova, e renova o seu próprio 
meio de criar e fazer as coisas, numa dinâmica constante de transformações. A 
cultura surge das relações entre os homens e o meio em que vivem na luta pela 
sobrevivência.  Ela vem da expressão do ser humano e de seu trabalho e, afirma-se 
que não existe indivíduo sem cultura, isto é, ele é produto e produtor da cultura. 
Apesar disso, não existe quem domine todo os traços e elementos da cultura em que 

                                                                 
25 O termo reprodução não se refere a produzir igual, copiar e sim multiplicar, recomeçar, perpetuar-se pela nova geração, 
renovar-se.  
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vive (...) É no exercício da cultura que podemos vivenciar um processo de 
conscientização de nossa capacidade de ser na dinâmica desafiadora de participar 
da sociedade em que vivemos. (CHAUÍ, 1990). 
 

 

 Morin (1997) comenta que a noção de cultura pode parecer a priori demasiadamente 

extensa se a tomarmos no sentido próprio, etnográfico, histórico e muito nobre, se a tomarmos 

no sentido derivado e requintado do humanismo cultivado.  

 
Mas o fundamental é não perder de vista que uma cultura  orienta, desenvolve, 
domestica certas virtualidades humanas, e inibe ou proíbe outras. Há fatos de cultura 
que são universais, como a proibição do incesto, mas as regras e as modalidades 
desta proibição diferenciam-se segundo as culturas.  
 
 

Morin explica:  

 
Cultura  constitui um corpo complexo de normas, símbolos, mitos, e imagens que 
penetram o indivíduo em sua intimidade, estruturam os instintos, orientam as 
emoções. Este processo se efetua segundo   trocas mentais de projeção e de 
identificação polarizadas em símbolos, mitos e imagens da cultura como nas 
personalidades míticas ou reais que encarnam os valores (os ancestrais, os heróis, 
os deuses). Uma cultura fornece pontos de apoio imaginários à vida prática, pontos 
práticos à vida imaginária; ela alimenta o ser semi-real, semi-imaginário, que cada 
um secreta no interior de si e no qual envolve sua personalidade.  
 

 

Nas sociedades contemporâneas, a família (ou um substituto dela) e depois a escola, 

desde cedo, nos imergem no universo da cultura, em seus aspectos nacionais, religiosos e 

humanistas.   

          
                                Através   de  experiências  mítico-vividas  do passado, nos       ligamos   por relações  
                               identificação e  projeção aos  heróis da  pátria, os quais também se identificam com a  
                               pátria,”a mãe”, com  o grande  corpo invisível , mas  vivo,  que através da  história    de  
                               provações e vitórias, assumem a figura materna, a quem devemos amor,  e  paterna,  o 
                               Estado, a  quem  devemos   obediência.  De   modo mais  difuso, a  cultura  humanista  
                               procura um saber e uma sensibilidade, um sistema de atitudes  afetivas  e intelectuais,  
                               por meio do comércio das obras literárias, em que os heróis do teatro e do romance, as  
                               fusões subjetivas  dos poetas e das reflexões dos moralistas  desempenham, de modo  
                               atenuado, o papel de heróis das antigas mitologias e de sábios das antigas sociedades.  
                               (MORIN, 1997 p.15).  

 
 

 

Deste modo, todas as sociedades transmitem através da cultura, uma visão de mundo 

(que inclui valores, ideais, conceitos e preconceitos) que será considerada por seus membros 
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como única, absoluta ou a melhor de todas. Só  em contato com outras culturas, os indivíduos 

poderão ter esse repertório  relativisado. 

Quanto à motivação, para qualquer gesto humano que produza cultura, sua origem é 

resultante do inconformismo, da disponibilidade para a transformação, da busca de respostas 

novas para problemas novos, ou problemas antigos ainda mal resolvidos.  

Antropólogos e psicólogos consideram que tais características são próprias da espécie 

humana; por isso, ao menos como possibilidade, podemos considerar que qualquer ser humano 

pode ser o sujeito de suas ações; participar, integrar-se ou não, comunicar-se, provocar, 

significar e decidir durante o exercício de sua vida, (ao invés de se submeter a um 

enquadramento, tutela ou outra forma de atrelamento), afastando, assim, as formas de sujeição 

que o anulam como indivíduo ou como cidadão. 

 
 
1.5.3.2  A cultura através da História 

 

As sociedades modernas são policulturais. Nelas, elementos de diferentes culturas estão 

em atividade. As instituições e os  programas de cultura, por razões técnicas e administrativas, 

em geral, dividem a cultura  em erudita, folclore ou cultura popular e cultura de massa. 

Cultura popular está longe de ser um conceito bem definido. Ela remete a um amplo 

espectro de concepções e pontos de vista que vão desde a negação de que os fatos por ela 

identificados contenham alguma forma de saber, até o de atribuir-lhes o papel de resistência 

contra a dominação de classe. 

A perspectiva adotada neste trabalho, propõe que qualquer estudo de cultura popular 

deve contextualizar as manifestações (em foco) e examinar como são produzidas, quais os 

processos através dos quais elas se constituem, o que elas expressam. Estes são 

procedimentos indispensáveis para se lidar com um universo tão heterogêneo como é o do 

chamado folclore, cultura do povo ou cultura popular. 

Do ponto de vista operacional, algumas dificuldades são inerentes à pesquisa de tais 

manifestações.  

 
O universo da cultura popular não constitui um sistema ,no mesmo sentido em que 
se pode falar de sua existência na cultura erudita – um conjunto de produções 
artísticas, filosóficas,cientificas etc. elaboradas em diferentes momentos históricos e 
que têm como referência o que foi realizado anteriormente, num campo determinado 
e nos demais. (AYALA,1995).  
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As próprias condições de existência dos grupos subalternos nas sociedades de classes, 

implicam na desigualdade de recursos de acesso aos produtos da cultura dominante e na falta 

de meios materiais de registro duradouro de sua produção cultural (desde a escrita até aos 

modernos instrumentos sonoros e visuais).  

A documentação da cultura popular, por conseguinte, depende da memória humana (que 

tem seus limites) ou do registro realizado por estudiosos, fragmentário e dirigido por critérios 

diferentes dos que são próprios aos grupos de origem. Há ainda que se considerar que a 

elaboração e difusão de produtos culturais só são possíveis a partir de um suporte material, 

organizacional e financeiro.  

Faz–se indispensável portanto, uma análise da organização de determinada prática de 

cultura popular (ou folclore) atentando para o tipo e o grau de controle que têm os produtores e 

os consumidores habituais sobre sua realização no presente, isto é, no momento em que está 

sendo observada.  

Controle, significa a capacidade de decisão no que se refere aos componentes estéticos 

do evento (coreografia, indumentária, instrumentos, músicas, versos, falas) e a sua disposição 

no tempo e no espaço, (...) quem participa exercendo quais funções no momento da 

apresentação e no decorrer de ensaios e preparação, na compra ou produção de materiais 

necessários. 

Tais dados podem indicar se não houve descontextualização do fato folclórico, 
modificando assim seu sentido e suas relações com as práticas culturais que fazem parte do 

mesmo conjunto e que o complementam.  

 
A apresentação de uma dança, por exemplo, faz muita diferença se ela ocorre como 
parte de uma festa religiosa, do pagamento de uma promessa, ou se ocorre como 
parte da inauguração de uma entidade, ou ainda, servindo a interesses de 
propaganda institucional e/ou política (o que é freqüente). (AYALA,1995). 
 
 

 

E o olhar romântico que em geral, acompanha o pesquisador de cultura  não deve 

impedi-lo de constatar que a cultura popular tanto pode veicular pontos de vista e interesses das 

classes subalternas, numa perspectiva crítica à dominação (mais ou menos consciente), quanto 

os pontos de vista e interesses das classes dominantes, que foram internalizados por seus 

participantes, legitimando assim a desigualdade existente. 
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O assunto é bastante complexo e a discussão sobre folclore ou cultura popular continua 

na ordem do dia, enriquecida pela fusão das preocupações político-ideológicas, sugerindo a 

necessidade de  um maior rigor na pesquisa e análise de suas manifestações.  

A tendência atual é de situar a cultura popular como processo dinâmico e atual no interior 

de uma sociedade dividida em classes com interesses antagônicos, por isso, 

 

(...) não cabe analisar as práticas de tal cultura como sobrevivências do passado no 
presente,pois , independente de suas origens, mais remotas ou mais recentes, mais 
próxima ou mais distante geograficamente, elas se reproduzem e atuam como parte 
de um processo histórico e social que lhes dá sentido no presente, que as transforma 
e faz com que ganhem novos significados. (AYALA,1995 p.52).  

  

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa,  

 
(...) a cultura popular é considerada como produção historicamente determinada, 
elaborada e consumida por grupos subalternos de uma sociedade capitalista, que se 
caracteriza pela exploração econômica e pela distribuição desigual do trabalho, da 
riqueza e do poder. (DURHAM,1980).   

 

 

Seus produtores, tanto quanto os demais grupos sociais, estão sujeitos à influência da 

cultura de massa, assunto este  que será  tratado adiante. 

Quanto à diversidade cultural que caracteriza as sociedades industrializadas, Morin 

(1997, p.37) explica que até o começo do século XX, as barreiras das classes sociais, das 

idades e do nível de educação delimitavam as zonas respectivas da cultura. Assim, a imprensa 

de opinião se diferenciava grandemente da imprensa de informação, a imprensa burguesa da 

imprensa popular, a imprensa séria da imprensa superficial.  

 
 
A cultura tradicional e a cultura humanista se detinham nas fronteiras das classes: o 
mundo camponês e operário mesmo quando este entrou no circuito da cultura 
primária da alfabetização, ficou à margem das humanidades. O teatro era um 
privilégio de consumo burguês. A cultura camponesa ainda permanecia folclórica no 
início do século XX e a cultura operária na Europa, acontecia nos subúrbios 
industriais ou então era elaborada no interior dos sindicatos.(idem, p.37). 

 

 

Segundo Morin (1997, p.40), o cinema e depois os espetáculos esportivos parecem ter 

sido os primeiros eventos a reunir espectadores de classes sociais diversas. A partir dos anos 
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30, o rádio atingiu rapidamente todo o campo social e desde os anos 50, a televisão vem 

entrando nos lares da classe média e, gradativamente alcançando os mais populares. A grande 

imprensa de informação também participou do processo; as revistas ilustradas se difundiram, 

desigualmente é verdade, mas incontestavelmente foram ampliando fronteiras.   

As barreiras culturais antigas foram sendo abolidas no mercado das mass media, mas 

novas estratificações foram constituídas. Os cinemas de arte e os cinemas de circuito popular, 

por exemplo, diferenciam o público cinematográfico. Essa diferenciação grupal, porém, difere 

das classes sociais:   mesmo  escolhendo um mesmo  programa, ouvintes ou leitores de cada 

grupo, podem apreciar a seu modo um mesmo produto. 

Edgar Morin considera que a cultura industrial é o único grande terreno de comunicação 

entre as classes sociais: o operário e o patrão cantarolam Piaf ou Dalida (no caso da França). E 

quando se examinam as preferências de lazer, ou de temporadas de férias pode-se perceber 

que a nova cultura se prolonga no sentido de uma homogeneização de costumes e desejos26. A 
cultura industrial tem caráter sincretizante e homogeneizante. 

A tendência homogeneizante é ao mesmo tempo, uma tendência cosmopolita que tende 

a  enfraquecer as diferenciações culturais nacionais em prol de uma cultura das áreas 

transnacionais. “A cultura industrial, no seu setor mais concentrado, mais dinâmico, já está 

organizada de modo internacional”. (MORIN, 1997 p.35). 

 

1.5.4 Cultura de Massa e Indústria Cultural 

 
 

O jornal impresso, os romances de folhetim, o teatro de revista, a opereta e os cartazes, 

são considerados por alguns autores, como elementos que deram origem à cultura de massa. 

Eles argumentam que tais produtos também eram criados, especialmente para o consumo, por 

agentes que tinham como  alvo, um amplo público. Eram elaborados em arte fácil e que se 

servia de esquemas simplificadores para traçar aspectos da realidade. (crítica que se faz 

atualmente às novelas de TV). Mas com o desenvolvimento tecnológico e a evolução do 

capitalismo,  a situação atual  já é outra. 

Nesta pesquisa tomamos como referência o conceito de cultura de massa, relativo ao 

fenômeno que se desenvolveu na segunda metade do século XX e que continua se realizando 
                                                                 
26 A coincidência de desejo e de gosto entre classes sociais diferentes, conformadas, isto é, moldadas pela mídia, pode explicar 
a produção e o consumo de CDs, roupas e acessórios “piratas”. 
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através dos meios de comunicação. Tal fenômeno fez surgir a indústria cultural, sendo que sua 

produção (mercadoria) cumpre os mesmos princípios de qualquer outro produto industrial que se 

estabelece numa economia de mercado e que constitui a sociedade de consumo.  

Consideramos, portanto, que: 

 
 
(...) o momento de instalação da cultura de massa seja mesmo o século XX, quando 
o capitalismo, não mais dito liberal mas  um capitalismo de organização (ou 
monopolista) criou as condições para uma efetiva sociedade de consumo cimentada, 
em ampla medida, por veículos como a TV. (T.COELHO, 1986 p.10). 
 

 

Tratando do mesmo fenômeno, Edgar Morin amplia a discussão sobre os produtos dessa 

indústria, chegando aos sonhos, aos medos, aos amores, como produtos industriais, 

comentando do seguinte modo: 

 
 
No começo do século XX, o poder industrial estendeu-se por todo o globo terrestre 
(...) eis que começa nas feiras de amostras e maquinas de níqueis a (...) 
industrialização que se processa nas imagens e nos sonhos. (MORIN, 1997 p.13). 
 

 
Não há dúvida de que o livro e o jornal já eram mercadorias, mas a cultura e a vida 

privada nunca haviam entrado a tal ponto no circuito comercial e industrial,  

 
(...) nunca os murmúrios do mundo haviam sido  fabricados industrialmente e 
vendidos comercialmente; essas novas mercadorias são as mais humanas de todas, 
pois vendem a varejo os grandes anseios humanos, os amores e os medos 
romanceados, os fatos variados do coração e da alma. (idem). 

 

 

No caso do Brasil, desde os anos 60, têm sido intensas as discussões (acadêmicas ou 

não) e a publicação de livros e artigos sobre este assunto, porque nesse período as redes de TV 

e as outras mídias, passaram a ter um papel  predominante e significativo como geradores de 

informações e opiniões. 

Pois há que se considerar que:  

  
(...) a publicidade através dos meios de comunicação de que dispõe a sociedade 
capitalista, pode operar prodígios. Os gostos, preferências, hábitos, valores, idéias e 
atitudes, enfim, o comportamento do homem contemporâneo (...) parece cada vez 
mais condicionado pela mídia (...)em alguns dias, um novo ritmo até então ignorado 
torna-se ‘coqueluche’(...)subitamente,os cabelos crescem, os vestidos encurtam, (...) 
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por ocasião do homicídio múltiplo cometido por um louco no Texas, um psicólogo 
americano reclamou certa autocensura dos meios de divulgação, sob a alegação de 
que ‘o homicídio é tão contagioso quanto o sarampo’.Uma sucessão de ocorrências 
policiais pareceu demonstrar o acerto de tal opinião.(SODRÉ,1999 p.10). 
 

 
Morin, assim como T. Coelho  chamam de Terceira Cultura essa que oriunda da 

imprensa, do cinema, do rádio, da televisão, que surge, desenvolve -se e projeta-se ao lado das 

culturas clássicas, religiosas ou humanistas e nacionais. 

Para ambos, a cultura de massa é uma cultura: ela constitui um corpo de símbolos, mitos 

e imagens concernentes à vida prática e à vida imaginária, um sistema de projeções e de 

identificações específicas. Ela se acrescenta à cultura nacional, cultura humanista, cultura 

religiosa e entra em concorrência com estas. 

Não é o novo que provoca indagações na cultura de massa, pois toda cultura é um 

processo dinâmico,  tem continuidades, mudanças e rupturas.  

A História e a Antropologia têm registros de que o desenvolvimento da humanidade está 

marcado por contatos e conflitos entre povos que apresentam diferentes modos de organizar a 

vida social, de se apropriar dos recursos naturais e transformá-los, de conceber a realidade e 

expressá-la. A cultura de massa, porém é um fenômeno de outra natureza. “Como toda 

produção industrial é destinada ao consumo e tem sua própria lógica que é a de máximo 

consumo e nos seus setores mais dinâmicos, ela tende ao público universal” (MORIN, 1997 
p.35). 

Revistas como Life ou Paris-Match, grandes jornais, superproduções de Hollywood, se 

dirigem efetivamente a todos e a ninguém, às diferentes idades, aos sexos, às diversas classes 

da sociedade, isto é, ao conjunto do público nacional e, eventualmente ao público mundial. 

A procura de um público variado implica na apresentação de variedade na informação ou 

no imaginário; a procura por um grande público, implica na busca de um denominador comum. 

Por isso os semanários de grande tiragem, como os citados, tendem sistematicamente 

ao ecletismo: num mesmo número há espiritualidade e erotismo, religião, esportes, humor, 

política, jogos, viagens exploração, arte, vida privada de vedetes ou políticos, etc. A variedade, 

no seio de um jornal, de um filme, de um programa de rádio, visa a satisfazer todos os interesses 

e gostos de modo a obter o máximo de consumo. 
 
 
Essa variedade é, ao mesmo tempo, uma variedade sistematizada, homogeneizada 
(a palavra é de Dwight  Mac  Donald), segundo normas comuns. O estilo simples, 
claro, direto do copy-desk visa a tornar a mensagem transparente, a conferir-lhe uma 
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inteligibilidade imediata. O copy-desk dá um estilo homogeneizado – um estilo 
universal – e essa universalidade, oculta os mais diversos conteúdos. (MORIN, 1997 
p.36). 
 

 

Na cultura de massa o mundo real é tratado de modo simplificado, o que encobre seus 

problemas reais e a padronização que lhe é inerente, dificulta ou impede a geração de estímulos 

e desafios intelectuais, facilitando a complacência à fantasia e ao escapismo. Nesse processo 

rejeita -se o esforço do pensamento e aceita -se a resposta emocional apresentada, deixando-se 

de viver a experiência da própria reflexão. 

Morin (1997 p.46) considera que numa sociedade policultural, a cultura de massa integra 

e se desintegra ao mesmo tempo; faz-se conter, controlar, censurar, e, simultaneamente, tende 

a corroer e a desintegrar as outras culturas. Ela não é absolutamente autônoma: ela pode 

embeber-se da cultura nacional e religiosa, e, por sua vez, ela embebe a cultura nacional e a 

religiosa. É preciso também 
 
 
(...) não perder de vista,o fato de que a cultura na atualidade é uma industria 
rendosa, estruturada sobre formulas de produção em série. A cultura de massa  em 
crescente expansão graças à ampliação gigantesca dos veículos de 
comunicação massiva,é anacional, sem nenhuma raiz com o regional 
(...). Uma das conseqüências (...) é a internacionalização do produto artístico-cultural. 
(...) essa internacionalização, quando não fortalecidas as culturas nacionais,as 
conduzem para o aniquilamento ou a subversão (...) quando não é mantida uma 
relação constante com as formas de expressão popular (...) quando vigora uma 
mentalidade de simples importação da cultura,as culturas nacionais destinam-se ao 
desaparecimento ou entram em acelerado processo de debilitação. (SODRÉ,1999 
p.76-77). 

 
 

Morin considera que a cultura de massa pode ser pensada “como um diálogo entre a 

produção e o consumo, mas esse diálogo é desigual. A priori é um diálogo entre um prolixo e um 
mudo”. 

 
 
 
1.5.4.1 Tendências e opiniões: alienação ou revelação. 
 

 

Entre os teóricos e amadores da indústria cultural, encontramos mais adversários do que 

adeptos e suas perspectivas são bastante pessimistas. Deste lado estão os que acreditam, como 

Adorno e Horkheimer, que:  
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(...) essa indústria desempenha as mesmas funções de um Estado fascista e que ela 
está, na base do totalitarismo moderno ao promover a alienação do homem, 
entendida como um processo no qual o individuo é levado a não meditar sobre si 
mesmo e sobre a totalidade do meio social circundante, transformando-se com isso 
em mero joguete e, afinal, simples produto alimentador do sistema que o envolve. 
(COELHO, 1986).  
 
 

Strinati (1999, p.26) também considera que “(...) a cultura de massa ameaça a 
integridade da arte, integrando o público a uma forma aviltada de cultura erudita tornando-se, 

desta maneira um instrumento de dominação política”.  

A industrialização e a urbanização, segundo o mesmo autor, promovem o crescimento da 

massa atomizada e anônima. Ele reflete ainda sobre a diferença entre  produtos materiais e 

produtos culturais, ou seja, a produção de máquinas e a produção de um filme, por exemplo. 

 
 
(...) os produtos da cultura de massa, padronizados e repetitivos, são resultados da 
produção de mercadorias culturais por meio de formas de manufaturas rotineiras e 
fragmentadas. O pressuposto de tal produção é encontrar um público específico e 
passivo que está disposto a ser manipulado (...) submissos aos apelos dos produtos, 
livres para os prazeres de consumo e abertos a exploração comercial (STRINATI, 
1999 p.28). 
 

 

Do outro lado, estão os que defendem a idéia segundo a qual “a grande característica da 
indústria cultural, é ser o primeiro processo democratizador da cultura, ao colocá-la ao alcance 

da massa – sendo, portanto, instrumento privilegiado no combate dessa mesma alienação” 
(COELHO,1986 p.33). 

Eco (1979) polemizando com a escola de Adorno, chamou seus seguidores de 

apocalípticos: aqueles que vêem na indústria cultural um estágio avançado de  barbárie cultural, 

que teria a função de alienação, capaz de produzir ou acelerar a degradagão do homem. Ele 

considera que: 
 
 
O universo das comunicações de massa é – reconheçamos ou não – nosso universo; 
e, se quisermos  falar de valores, as condições objetivas das comunicações são 
aquelas dadas pela existência de jornais, televisão (...) e ninguém escapa dessas 
condições (...). O sistema da indústria cultural cria uma rede de condicionamentos 
recíprocos, de forma que nela está implicada a noção de cultura em vigor. (...) não é 
mais possível pensar na cultura como algo que se articule segundo as 
imprescindíveis e incorrupt as leis de um ‘Espirito’ que não tenha sido condicionado 
historicamente pela cultura de massa. A partir desse momento, a própria noção de 
cultura precisa de uma reelaboração e de reformulação. (...).Cultura de massas 
torna-se uma definição de ordem antropológica (...) válida para indicar um contexto 
histórico específico (aquele em que vivemos), no qual todos os fenômenos 
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comunicativos - das propostas de diversão evasivas aos chamados à interioridade - 
surgem  dialeticamente conectados. (ECO, 1979 – Prefácio). 
 
 

A obra Apocalípticos e Integrados de Eco (1979) elevou, ou no mínimo, colocou  as 

questões da cultura de massa, como relevantes objetos de estudo. 

Para os apocalípticos, nenhuma modificação resulta positiva (como a reforma da 

programação da indústria cultural) se não for precedida de ampla reforma ou revolução estrutural 

da sociedade. 
 
(...) dizer que é necessário lutar pela supressão dos privilégios e pela adaptação dos 
meios de comunicação de massa às exigências ditas democráticas das atuais 
sociedades, é como observa  Lucien Goldmann, proceder a uma análise superficial 
da questão, marcada por uma ideologia francamente apologética. (GOLDMANN, 
apud COELHO, 1986 p.102). 
 
 

Morin enfatiza que, embora não sendo a única cultura do século XX, é a corrente 

verdadeiramente maciça e nova deste século.  

Eco chamou de integrados, os adeptos do pensamento de que a função central da 

indústria cultural seria a mesma de toda produção cultural: “a revelação para o homem, das 

significações suas e do mundo que o cerca. Essa revelação se faria agora mais depressa e para 
maior número de pessoas, dada a tecnologia utilizada”. 

A cultura de massas, de qualquer modo, é a cultura da modernidade e sua dimensão 

temporal e histórica não pode ser deixada de lado.  

Aliás, discutir as perspectivas possíveis diante da indústria cultural, tem sido uma 

empreitada para especialistas e foge ao escopo deste trabalho. Entretanto, procurou-se 

examinar a opinião de vários autores, para que fosse possível destacar a importância da cultura 

de massa em cidades e contextos sócio-culturais, como o que será abordado nesta pesquisa,  

para fundamentar o enfoque que se fará entre cultura de massa e políticas culturais. 

Esta pesquisa, como já citado, privilegia a presença humana. Nosso interesse não é 

avaliar a natureza ou conteúdo das mensagens veiculadas pela indústria cultural, mas que os 

virtuais consumidores desses produtos possam estar ou ser preparados para interagir com tais 

informações. O Tropicalismo, e especialmente a obra de Caetano Veloso, por exemplo, podem 

ajudar a combater o temor de que o contato com a cultura de massa ou a influência da cultura 

norte-americana, tragam distorções e empobrecimento à cultura do receptor. E nosso foco, neste 

caso é o receptor.  
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Consideramos entretanto, que a preparação do sujeito, freqüentemente,  tem sido 

impedida ou dificultada,  

 
(...) pelo atual estágio do capitalismo de organização, marcado pela diminuição 
constante da função ativa dos executantes e pela intervenção cada vez maior da 
intervenção do Estado na vida privada dos cidadãos. Essa situação acarreta a 
passividade dos indivíduos na recepção e assimilação da produção cultural, o que, 
desorganizando-os, acarreta sua desculturalização, constatável nas atuais culturas 
de massa, num processo no entanto não onipotente. ( COELHO, 1986 p.103).  
 

 

E se o processo é não onipotente, consideramos que certas atividades  propostas por 

políticas públicas podem ser eficazes. 

Em  La societé sans maître: essai sur la société de masse, Léo Scheer (1978) cita um 

fato que pode provocar uma reflexão importante sobre a cultura na existência humana.  

Considerando que a vigilância dos campos de concentração era feita por  relativamente 

poucos guardas o autor questiona, como era possível manter a ordem e controlar a rebeldia dos 

prisioneiros, se aquelas pessoas eram fisicamente saudáveis e estavam em atividades normais 

até o aprisionamento. 

O autor explica que o comportamento servil e aparentemente conivente dos prisioneiros 

para com os guardas e carrascos do campo, era produto das técnicas usadas pelos mentores 

dos campos para ‘siderar a personalidade’, processo capaz de  tirar a esperança, a alegria, a 

auto-estima dos prisioneiros, de tal modo que, sem desejo e sem coragem para viver, eles eram 

passivos, ou melhor, conformados. 

Adiante, Scheer (1978 p.29) cita um fato que aconteceu no campo de Auschwitz. No 

momento de preparação para uma execução massiva, um SS descobre que uma de suas 

prisioneiras destinadas à morte fora dançarina antes de ir para o campo. Ordenou então que a 

jovem dançasse para ele uma última vez antes de morrer. Para conseguir a música, os demais 

prisioneiros bastante  indecisos,  tentaram cantarolar para que a jovem cumprisse a ordem de 

dançar. Durante a dança, emocionada pelo som da canção e provavelmente pela alegria de seu 

corpo ao manifestar-se,  a moça valeu-se de um movimento da dança e deu um golpe agressivo 

no SS. O envolvimento dos outros foi imediato e acabaram por matar o carrasco.  

O contato com estímulos de sua cultura de origem devolvera à dançarina, a vontade de 

viver e ela ganhara uma coragem instintiva. Os demais, cantando em roda, identificados  por 



                                                                                                                                    

 

34
 

alguma coisa que lhes tocava a memória de vivências comuns, foram também contagiados e 

entusiasmados. 

É certo que fatos como este não conseguiram acabar com o nazismo e, provavelmente, 

o SS  morto foi substituído por outros carrascos.  

O fato nos interessa, na medida que mostra a força vital provocada no grupo, pelo 

sentimento de identificação partilhado através de um bem cultural que lhes era comum. E essas 

experiências só podem ser aprendidas e vivenciadas no universo da cultura. 

Tal como Adorno e Horkheimer (apud MORIN, 1997), Scheer se alinha entre os que Eco 

chama de apocalípticos, pois  faz uma analogia da cultura de massa com o tratamento 

dispensado nos campos de concentração nazista, explicando como são produzidos os 

comportamentos servis e coniventes aos apelos da mass mídia, que pretende ter no cidadão 

comum, simples alimentador do sistema que o envolve. Mas o mesmo autor cita “o caso da 

dançarina”, o que nos sugere que a criação de condições favoráveis para que o indivíduo e o 

grupo do qual participa, possa desenvolver ou resgatar sentimentos de identificação e auto-

estíma  pode ser uma contribuição importante e decisiva. 

Há que se considerar ainda os efeitos da indústria cultural na interpretação de dados 

estatísticos.  

Diante de recursos sempre precários, é preciso priorizar a escolha das atividades a 

serem estimuladas, habitualmente fundamentadas no resultado de pesquisas quantitativas. 

Argumenta-se a favor de manter “os cursos mais procurados”, apoiar “os espetáculos mais 

assistidos” etc. O coletivo é privilegiado, entendido como entidade socialmente superior ao 

indivíduo. Mas como observa Coelho (1986, p.104) “privilegiar o coletivo em determinadas 

condições, pode ser condição análoga à da sociedade de massa ocidental e capitalista, pois  tal 

coletivo não é fruto de experiência grupal”. 
 

1.5.5  Cultura e Ideologia  
 

O termo ideologia se refere à parte da cultura imaterial, e que se propaga através de 

idéias, conceitos, noções e representações; defende convicções, convenções filosóficas, 

religiosas, jurídicas, sociais e políticas relacionadas com a situação social dos seus 

representantes dentro da sociedade.  

Ao discutir a arcaicidade e historicidade da ideologia,  Canevacci (1984) adverte que 

essa relação social -- a ideologia -- é  geralmente considerada  como uma consciência “falsa” 
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(entendendo-se com isso uma concepção do mundo errada, equivocada, e , portanto ”irreal”) 

sem nenhuma relação de verdade com a concreticidade do próprio mundo. Mas, ao contrário, o 

que há de falso na ideologia é a pretensão de universalidade, de conseguir representar puras 

visões do mundo  (...) como algo socialmente realizado.  Com a pretensão de absoluta, 

conquista seu  objetivo ao esconder a sua intrínseca natureza de classe, ou, melhor, de parte.  

Assim, “a  ideologia  é uma facciosa particularidade que tem a ambição de se 

dimensionar numa hegemonia universal a fim de exercer uma função de controle no terreno da 

cultura e de poder em face da totalidade das pessoas as quais se dirige, sem exceção.” 

(CANEVACCI,1984 p.7). 

A origem do termo ideologia  pode ser datada historicamente no interior da dinâmica da 

Revolução Francesa, mas isso não quer dizer que foi a era burguesa, no seu apogeu, que 

inventou essa questão.  

“O homem sempre teve necessidade de ideologias, desde quando – com a afirmação da 
consciência de si – contrapôs-se à natureza e aos outros homens, a fim de exercer sobre ambos 

sua própria dominação”; isso significa que a ideologia não é determinada só pelo capital para 

controlar o trabalho assalariado. Sua invenção, no  tempo, pode ser situada nas formas mais 

arcaicas da cultura humana, e seu uso atual se expande sociológicamente e psicologicamente, 

envolvendo vários estratos sociais,  que não  mais podem ser definidos com base apenas em 

inserções específicas nas relações de produção. Não é, portanto, como pretendem alguns  

“materialistas” ligados apenas à burguesia; ao contrário, é algo que se transforma 

historicamente. 

 
Na sociedade atual, entrou em decadência a antiga função da          ideologia; a falsa 
consciência, socialmente condicionada  não é mais  espírito objetivo(...):ao contrário, 
trata-se  de algo cientificamente  adaptado à sociedade.Essa adaptação se opera 
mediante os produtos da indústria cultural: cinema,revistas, jornais, 
rádio,televisão,literatura de grande difusão dos mais variados tipos, entre os quais 
têm um especial as biografias romanceadas (ADORNO-HORKHEIMER, apud 
CANEVACCI,1984 p.16). 

 

 

Com relação aos problemas com os quais nos defrontamos nesta sociedade tardo-

capitalista, (com a extensão da produção de mercadorias também ao mundo das idelogias) 

deve-se afastar  a ilusão -- também ela ideológica -- segundo a qual a ideologia seria o reflexo, 

ou imediato ou dialético, dos vários modos de produção: tais questões não são determinadas 

apenas pelo sistema de produção (idem p.13). 



                                                                                                                                    

 

36
 

 Canevacci (1984 p.14), adverte ainda: “na era da produção em massa, a ideologia perde 

aquela sua essência, que  era característica de seu significado e funções nos anos progressistas 

da burguesia, inclusive graças à facilidade irrisória com a qual os mass media (em particular o 

cinema) penetram na psiquê humana, posta na condição mais literal de espectadora”. 

O que é constante na ideologia é que ela reflete a existência social; assim, nas 

sociedades estratificadas expressa os interesses das classes e privilegia os interesses da classe 

dominante .Mas não são as idéias das classes dominantes que são dominantes;  (e isso não 

apenas por causa da decadência ou da inutilidade das idéias produzidas por essas classes,) 

mas essencialmente porque as idéias também podem ser geradas no interior das mercadorias e 

situar-se sobre elas. A produção de mercadorias é também produção de ideologia (...)e há 

também a produção das mercadorias-ideologias, (...)deste modo os produtos mais materialistas 

do  capitalismo , sofrem um processo de “espiritualização”.  

Em  “A Questão da Ideologia”, Konder dialoga com vários pensadores (Lukács, 

Adorno,Marilena Chauí e vários outros) que interpretaram o conceito marxista de ideologia e 

retoma a questão para avaliar como a ideologia influi na construção do conhecimento e como 

essa distorção, inevitável (imposta pela divisão social do trabalho), poderia ser superada; 

todavia, a manipulação continua a se difundir hierarquicamente sem obstáculos.  

Neste trabalho  a questão ideologica  aparece como uma constante difusa em toda a 

pesquisa e a reflexão. Não  se abordou os elementos específicos de cada um dos vários 

contextos histórico-culturais  que constituem o período estudado que não são necessários  aos 

objetivos estabelecidos. 

 

1.5.6  Política Cultural: Conceitos 
 

O Governo Federal considera política cultural como uma ação do poder público, 

ancorada em operações e procedimentos administrativos e orçamentários.  
Essa política que deveria ser orientada para melhorar a qualidade de vida da população 

através de atividades culturais, artísticas, sociais e recreativas, necessita ter um escopo amplo e 

ser uma ação voltada para o município e não só para alguns segmentos da sociedade.  

Tal ação do Governo está quase sempre pautada por uma preocupação em conservar o 

patrimônio cultural e oferecer atividades de artistas consagrados. Ou seja, ao proporcionar à 

população o acesso aos bens culturais, preocupa-se com a democratização da cultura. Para isso 
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são promovidas atividades que valorizam principalmente os produtos da elite cultural. (É 

importante não confundir elite cultural com situação de classe).  

O mercado de consumo de bens e serviços culturais e o circuito de distribuição de 

produtos como teatro, salas de  exposição, bibliotecas e auditórios, se desenvolvem e os grupos 

produtores de cultura encontram apoio. 

A ênfase deste tipo de ação é denominada cultura ao alcance de todos. Isto pode ser 

conseguido com a realização de shows e espetáculos teatrais abertos ao público, ingressos a 

preços mais baratos, e outras facilidades de acesso aos equipamentos culturais. 

No âmbito do Governo Municipal, mais que colocar eventos culturais ao alcance de 

todos, a ação da prefeitura deve permitir aos cidadãos desenvolverem suas próprias práticas 

culturais mas, o planejamento dos governos locais raramente inclui uma política municipal de 

cultura. O setor cultural se dedica freqüentemente a ações ou programas desarticulados 

(oficinas, exposições, bienais, festivais, etc.) e não é considerado constitutivo da vida das 

comunidades nem fundamental para o desenvolvimento social e cultural e melhoria da qualidade 

de vida. 

Informações interessantes também, e que já foram em grande parte experimentadas, 

estão contidas no livreto publicado  para divulgar os princípios e propostas de Jorge da Cunha 

Lima para sua gestão na Secretaria de Estado da Cultura. (São Paulo,1985). Logo no inicio da 

publicação, ele sinaliza: 

“A cultura é a escola não formal de uma nação” 27 e aponta como princípios, o seguinte: 

 

• O Estado não deve tutelar a Cultura: A Cultura não é tarefa do Estado mas de toda a 

sociedade; a Cultura não se confunde com “as artes” mas com os valores do povo; 

 

• A ação do Estado deve repercutir na organização, na defesa e no fomento de todos os 

segmentos da produção e do patrimônio cultural;  

 

• Os equipamentos culturais do Governo ou por ele patrocinados, não devem de constituir 

em meros centros de consumo, mas em espaços de convivência e informação; 

 
                                                                 
27 Frase de Aluísio  Pimenta,(1985) então Ministro da Cultura. 
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• A existência de recursos humanos qualificados para as ações culturais, assim como a 

participação da população, representa a única garantia da continuidade de qualquer 

projeto cultural; 

  

• A máquina do Estado e seus procedimentos precisam se adequar tanto às necessidades 

do setor cultural quanto aos recursos humanos, legais e financeiros. 
 

                                                                                                                                                                                              
 



                                                                                                                                    

 

39
 

Capítulo II 
  
São  José  dos  Campos  no  século  XX. História,  Economia  e  Sociedade 
 

 

Neste capitulo serão relatados alguns aspectos da história de São José dos Campos, 

bem como as transformações referentes às relações de produção econômica, ao sistema político 

e aos aspectos sócio-demográficos e territoriais.  

Esses fatores serão examinados como parte integrante de um processo mais amplo que 

faz parte da história brasileira: sua projeção e situação no cenário do desenvolvimento do 

capitalismo ocidental.  

Embora o escopo deste trabalho não esteja voltado para as questões  econômicas e 

políticas em si, tais processos nos interessam na medida em que refletem na cultura e podem 

ser notados pelas mudanças que provocam no cotidiano da população, nos usos que esta pode 

fazer dos espaços públicos, no calendário das festas populares, nos valores que orientam a 

solidariedade e a convivência bem como outros aspectos das atividades sócio-culturais. 

O relato do período de cem anos da história do município será apresentado em quatro 

partes que foram demarcados do seguinte modo: 

 

1) Do inicio ao meio do século (1900 a 1950) quando a vida cultural acontecia orientada pela 

tradição, e aparentemente sem interferência de políticas públicas; 

2) Dos anos 50 até 1970: quando a chegada da modernidade provoca grandes alterações que 

atingem até o cotidiano da população e da administração da cidade. Neste Período o poder 

público municipal encomenda uma pesquisa para identificar os problemas e os recursos então 

disponíveis, os quais seriam usados como instrumental para um futuro planejamento urbano. Foi 

também elaborado o 1o Plano Diretor da cidade no qual consta uma providência formal da 

administração municipal quanto à política cultural com a criação de um Conselho Municipal de 

Cultura; 

3) Os anos 70: Período do milagre econômico brasileiro e seu efeito no crescimento de São José 

dos Campos: Ordem, Progresso e o desmanche das organizações espontâneas. A 

industrialização e a influência da indústria cultural; 
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4) De 78 a 2000: A autonomia política de São José dos Campos,a administração municipal com 

prefeitos eleitos, fim do regime militar e as tentativas de reorganização da cultura. 

2. Um pouco da história que ficou para trás 

 
Heranças da ocupação colonial do Vale e do povoamento de São José 
 

 

O que define o sentido da colonização do Brasil, na clássica análise de Caio Prado 
Jr. (1943), é seu caráter comercial, voltado para fora do país: empresas  destinadas 
a explorar os recursos do território colonial  em proveito da metrópole. É com esse 
objetivo exterior, diz Prado, que se organizarão a economia e a sociedade brasileira.  
 
 

 
Localizado entre a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar, o Vale do Paraíba possui um 

patrimônio ambiental privilegiado. O Rio Paraíba do Sul formado pela junção dos rios Paraitinga 

e Paraibuna, com sua vasta rede de afluentes vindos dos Estados do Rio de Janeiro e de Minas 

Gerais, possui uma das grandes bacias hidrográficas da América do Sul, com abundância de 

águas, e responsável pelo abastecimento de numerosas cidades por ele banhadas, inclusive da 

cidade do Rio de Janeiro. 

Sendo uma região dotada de clima sub-tropical, se presta ao cultivo de diversos cereais, 

frutas e leguminosas, tais como: trigo, aveia, sorgo, centeio, cevada, uva, abacaxi e outros. O  

Vale  conta ainda com recursos naturais, como a grande variedade de peixes, a diversidade da 

fauna e da flora que, somados ao uso das tecnologias, lhe garante ainda hoje a condição de 

possuir uma das mais exuberantes paisagens e importante área de abastecimento do Estado de 

São Paulo. 

O espaço geográfico que veio dar lugar a São José dos Campos vem sendo habitado há 

mais de 10 mil anos. Embora não haja muita informação sobre os habitantes dessa época, 

alguns achados ocasionais de antigas aldeias e estudos etnográficos sobre povos semelhantes, 

nos permitem algumas suposições.  

É provável que já acontecessem nesse local danças e cantos rituais; a arte era expressa 

na pintura corporal, nas comidas típicas, nos adornos e nos utensílios confeccionados com fibras 

vegetais ou argila,  como cestos, panelas, potes e igaçabas, que os guaianá 28 usavam para 

                                                                 
28 ‘Guaianá’ forma portuguesa do etnônimo brasílico ‘Guayana’; grupo indígena que no século XVI habitava a capitania de São  
Vicente. 
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guardar seus mortos. Uma igaçaba foi encontrada acidentalmente em São José dos Campos em 

1988, por crianças que, brincando, cavavam um buraco no quintal. (Anexo A). 

Quanto à ocupação colonial, desde aproximadamente o século XVI, vêm chegando ao 

Vale do Paraíba, grupos de população não-indígena, inserindo esta região num processo 

histórico contínuo, cheio de conflitos, de conquistas e de contradições.  

Vale lembrar que a população portuguesa que vinha povoar o Brasil era uma 

heterogênea mistura de religiosos, órfãos em idade de contrair matrimônio, serviçais, artilheiros, 

mercenários e pessoas que fugiam da Inquisição, instituição recém-introduzida pela Igreja 

Católica. A estes voluntários somavam-se os degredados e criminosos expulsos pela justiça 

portuguesa. 

Graças à diversidade étnica e social dos que dela vêm participando, a cultura brasileira, 

desde então, tem a marca da pluralidade. 

Desde o inicio da colonização Portugal impôs a todo o território colonial, uma política 

econômica que incluía um rigoroso controle sobre os produtos extraídos e cultivados no Brasil, 

os quais constituíam mercadorias de um comércio muito rentável para a Europa.  

 
Tal política determinou e influenciou o aparecimento e o desenvolvimento de núcleos 
de povoamento em todo Brasil; por esta razão os núcleos urbanos se configuraram 
de acordo com as fases de exploração de determinados produtos em determinadas 
épocas e regiões, para atender ao sistema colonial (NOVAES,1990 p.28). 
 
 

O marco de estabelecimento da colônia em São José parece ter sido uma fazenda 

classificada como de gado, localizada às margens do Rio Comprido (divisa natural entre São 

José e Jacareí) criada no século XVI (1587) a pedido dos jesuítas. De fato, tratava -se de uma 

missão catequética, mas essa condição tentava-se ocultar dos bandeirantes.  

Nas missões, os jesuítas se dedicavam a cristianizar os índios, a ensinar ofícios úteis à 

colonização, a protegê-los dos colonos que queriam escravizá-los  e a  ”pacificar” os que se 

revoltavam contra os portugueses. 

Graças a uma lei promulgada em 10/9/1611 que regulamentava a instalação de índios 

dispersos em locais administrados por religiosos, foi possível oficializar a fazenda na condição 

de missão religiosa, o que trouxe revolta aos colonos, pois tal medida dificultava a exploração 

que estes faziam do trabalho indígena.  
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Os constantes conflitos entre colonos e religiosos culminaram na expulsão dos jesuítas 

do Vale do Paraíba em 1640, o que levou à extinção da missão e a dispersão dos índios 

aldeados. 

No entanto, logo depois os jesuítas voltaram e se estabeleceram em quatro léguas em 

quadras de terras, doadas em 1642, onde se formou o centro de São José dos Campos. Esta 

era uma nova missão e novamente foi oficializada como fazenda de gado. 

Em 1759 os jesuítas foram expulsos definitivamente da região e todos os seus bens 

(fazendas e aldeias), passaram à custódia da Coroa que ordenou ao governador Morgado de 

Mateus que tornasse tais bens propriedades produtivas; o Vice-Rei autorizou então, que se 

criassem nessas terras, freguesias e vilas.  

Formalizou-se assim, entre outras, a Vila de São José do Paraíba em 27 de junho de 

1767, (Figura 2.1), a qual se manteve sem expressão econômica,  talvez pelo fato de a Estrada 

Real passar distante de seus domínios29.  

“Em contrapartida os povoados do Vale como Silveiras,  Areias, São José do Barreiro e  

 

Figura 2.1. Vila de São José do Paraíba - Aquarela de Thomas Ender de 1816-1817. 
Fonte: Wagner e Bandeira (2000) 

 

 

                                                                 
29 A Vila de São José era uma das maiores do padroado real. Contava com 94 fogos (habitações) e quase quatrocentos 
habitantes.Os índios não eram incluídos nas demografias de então. 
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Taubaté, que ficavam ao longo do caminho imperial que fora construído em 1725, 

experimentaram um período de crescimento”. (NOVAES,1990, p.25). 
Embora o Rei apelasse para que a região fosse povoada com rapidez, o processo foi 

lento, pois a área “core” da Província desenvolvida em torno de São Paulo de Piratininga, local 

de origem dos que vieram ocupar o Vale, tinha uma população civilizada, isto é, não-indígena, 

calculada em 2000 habitantes. (NOVAES,1990 p.13). 

A atraente geografia da região valeparaibana fez com que, aos poucos e 

esporadicamente, novos habitantes fossem chegando, miscigenando-se em acasalamentos e 

misturando elementos de suas culturas de origem. 

Nas informações de Novaes encontramos registro de que a travessia do Rio Paraíba era 

feita em Nossa Sra. da Escada e Jacareí até o ponto em que a Bacia de Taubaté é estrangulada 

por esporões cristalinos na altura de Guaratinguetá; a Serra da Mantiqueira era transposta com 

relativa facilidade pela “garganta” do Embaú acima de Guaratinguetá.  

Este espaço que os índios guaianá já usavam como trilha, constituiu-se, portanto numa 

ampla via natural, o que facilitava a passagem dos novos habitantes. Além disso, a região se 

projeta como uma cunha em direção NE, o que fez com que se tornasse ligação entre o território 

mineiro e a linha litorânea, situação que passa a ter grande significado econômico e histórico a 

partir da descoberta do ouro, no fim do século XVII nas Gerais. 

A noticia se espalhou pelo Brasil e pela Europa.  As jazidas atraiam tanta gente que o 

governo teve que intervir, pois “os engenhos ficavam parados, as fazendas de criação viam-se 
desertas, comerciantes, magistrados e até funcionários oficiais da administração largavam tudo 

para correr atrás do ouro”. (NOVAES,1990).  

A descoberta das minas de Cataguá abriu nova etapa para a ocupação e urbanização do 

Vale  do Paraíba.  

O desenvolvimento da região no século XVIII está, portanto, intimamente ligado ao ciclo 

do ouro. Assim, como efeito colateral da mineração, é que se abriram novas possibilidades 

econômicas à população que se estabelecera na região de São José dos Campos e do Vale do 

Paraíba. 

Esta veio a ser a via de passagem e principal área paulista de abastecimento das Minas 

Gerais, estimulando a ampliação dos estreitos limites da economia local, até então de 

subsistência, baseada na policultura. 
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São José, tal como os demais núcleos da região, era um povoado que crescia 

discretamente em direção ao “caminho do ouro”. Neste caso a expansão se deu no sentido Norte 

do núcleo central da cidade, dando origem ao bairro de Santana. 

A viagem de São Paulo para a região das Minas, levava aproximadamente dois meses, 

sendo indispensáveis as paradas dos viajantes para descanso e abastecimento, o que estimulou 

a origem e o crescimento de determinados núcleos de povoamento ao longo do caminho, como, 

por exemplo, o bairro da Penha (em São Paulo), Mogi das Cruzes, Jacareí, Taubaté, 

Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Guapacaré (Lorena), locais que tiveram como origem os 

pontos de pouso. 

Durante o ciclo do ouro todos os povoados próximos às rotas das Minas, viveram os 

efeitos do intenso tráfego de produtos exóticos à região (muares, cereais, tecidos, porcos, carnes 

defumadas), bem como de pessoas na condição de boiadeiros, tropeiros, (Figura 2.2), 

mercadores e viajantes. 

A cultura do Vale do Paraíba é herdeira e testemunha das idéias, crenças e elementos 

da culinária típica dos que estavam em trânsito, assim como a hospitalidade ao viajante, que 

ainda sobrevive e se manifesta nos ditos populares, no costume de oferecer comida e pouso aos 

que chegam nas cidades da região. 

 

 

Figura 2.2 Tropeiros no Vale do Paraíba - Aquarela de Thomas Ender de 1816-1817 
Fonte: Wagner e Bandeira ( 2000) 
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Com o desvio da rota do ouro no fim do século XVIII, houve uma retração econômica e 

demográfica. São José dos Campos, segundo dados do censo de 1872, tinha menos de 13.000 

habitantes. Emilio Zaluar e Carlota Pereira de Queiroz (..) se referiram a São José como “vila 

ordinária (...) em notável atraso” quando viajavam pelo Vale em meados do século XIX. (apud 

MÜLLER, 1969).   

No inicio do século XIX a cafeicultura chegou ao Vale do Paraíba e teve seu período de 

produção máxima entre 1836 a 1886, porém a difusão não foi homogênea. Em São José o 

período mais expressivo da produção cafeeira foi entre 1886 a 1930, momento em que o café já 

entrava em decadência na região.  

A defasagem econômica de São José em relação ao resto da região é explicada por Nice 

Lecocq Müller (1969 p.57), como conseqüência da facilidade de transporte que foi trazida pela 

inauguração da Estrada de Ferro D. Pedro II (depois Central do Brasil) em 1877.   

A exportação do café foi importante para a economia local, mas não deixou marcas 

expressivas de grandeza na arquitetura ou na urbanização, como aconteceu em outras cidades 

do Vale. A ferrovia, além de caminho para exportação de produtos, possibilitava a troca de 

influência entre pessoas e grupos que ultrapassavam os limites locais e criava também novos 

postos de trabalho ligados ao funcionamento da estação. 

No século XIX houve o plantio do algodão: a produção joseense teve seu apogeu entre 

1867 e 1869, que se aproveitou de uma brecha deixada pelos Estados Unidos para o 

abastecimento das indústrias inglesas de tecidos.30  

A cultura que fundamentava a convivência dessa população se desenvolvera no 

exercício de um modelo de produção que mantinha uma economia agro-exportadora baseada no 

trabalho escravo. As instituições, costumes e crenças trazidos pelos portugueses foram 

remodelados, de modo a se adequarem às novas necessidades dos habitantes. E isto não é 

pouco, pois até os princípios e valores que orientavam os comportamentos e instituições foram 

alterados.  

Exemplo do uso circunstancial que foi feito do cristianismo pode ser avaliado se 

observarmos na arquitetura das casas de fazenda, em que os proprietários “cristãos católicos” 

                                                                 
30 A concorrência da produção de algodão dos Estados Unidos provocara a decadência das vendas brasileiras desde 1830, mas 
durante a Guerra da Secessão Americana (1861-1865) o Norte  dos Estados Unidos bloqueou a passagem para impedir as 
exportações do Sul e o Brasil voltou a exportar para a abastecer industrias inglesas. Entre 1861-1870 o algodão foi a segunda 
pauta das exportações brasileiras. (COTRIM, 1999). 
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mantinham uma capela com a imagem do santo de devoção e a senzala: capela e senzala para 

uso da mesma família.  

Aliás, o contato interétnico e a transposição de elementos da cultura européia para o 

 Brasil, já por adaptá-los às condições geográficas e históricas da vida local, marca o inicio de 

uma cultura propriamente brasileira.  

A cultura portuguesa participou, portanto, não apenas com a soma de seus elementos, 

como em geral se considera. O produto que se formou nesse contexto deve ser analisado em 

sua especificidade.  

A preservação de elementos da cultura indígena e até sua relevante presença na cultura 
caipira que se formava se explica, em parte, pelo modo pelo qual se deu a catequese. Os 

jesuítas demonstraram capacidade em propor, impor e conciliar a fé, recorrendo e até mesmo 

favorecendo todas as manifestações espirituais dos nativos. Ensinavam os preceitos cristãos, 

mas eram tolerantes com os infiéis em suas incompreensões ou mesmo ao desrespeito às 

regras.  

O índio, quando tribalizado, para satisfazer suas necessidades obedece mais 

rigidamente padrões e valores de sua cultura, pois cada indivíduo é, sobretudo, membro de um 

grupo e traz consigo a experiência milenar de seu povo, que, por sua vez, é produto de uma 

sedimentação histórica composta por sociedades sem classes que não marginalizam. A cultura 

simples, geralmente, é partilhada por todos. 

A cultura indígena legou à cabocla, técnicas e valores que ainda sobrevivem.  A arte da 

caça e da pesca, por exemplo, serve ao caboclo como fonte de alimento e entretenimento; os 

animais são enfrentados sem covardia e sem crueldade. O vínculo com a terra, também: é o 

lugar da família, (dos vivos e dos que já se foram) e de onde se tira o sustento sem que 

houvesse interesse ou ambição de ter mais e melhores terras.   

Esse traço cultural é mostrado por estudiosos como estimulo à cooperação mais do que 

à competição, o que possibilita a vida cabocla se valer dos recursos que lhe são disponíveis31.  

Plasticamente os caboclos necessitam de poucos objetos, que na verdade misturam 

elementos que estes conheceram com os portugueses e com os índios: moradia de pau-a-pique 

e sapé, panela, facão, anzol, espingarda, arapuca, lamparina, rede, esteira e outros. 

                                                                 
31 Por sua simplicidade e baixo custo monetário, a cultura cabocla tem sido usada (..), vem  permitindo a sobrevivência dos 
herdeiros dessa cultura, com salários baixos ou com “bicos” em  períodos de desemprego ou outra expressão de crise do 
capitalismo. (V.MEILLASSOUX,1978). 
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O caboclo tem uma origem histórica caracterizada pela dependência econômica de um 

patrão. É um ser mais desamparado sob o ponto de vista cultural e social.  Muitas vezes o 

caboclo é o próprio índio ou seu descendente genealógico que perdeu o direito de usar a terra e  

 sofreu com a desintegração de seu povo. 

Contador de “causos”, nem sempre verdadeiros, que são simples pretextos contra a 

solidão: uma forma de “puxar uma prosa”. O caipira tem na viola, conhecida como instrumento 

de povos melancólicos, um de seus instrumentos preferidos.  

A cultura que se formou a partir desse contexto, como se pode observar, é constituída 

pela soma e adaptação de elementos físicos e comportamentais trazidos por seus diversos 

participantes. “Uns agiam motivados pelo instinto de sobrevivência; outros pelo espírito de 

aventura ou sentimento de cobiça” (RIBEIRO, 1978). Assim nasceram as manifestações culturais 

e religiosas com uma “fisionomia própria”, resultantes dessa experiência histórica particular e 

brasileira. 

Quanto à política vigente nos séculos XVII e XVIII, o poder era atribuído às  pessoas 

escolhidas  entre sesmeiros  de boa situação financeira, capazes de reforçar o controle da 

Metrópole, de forma que somente as conquistas e explorações dos sertões “continuassem 

ocorrendo, pois o interesse primordial era o de criar as condições necessárias para o 

funcionamento de uma colônia de exploração” (COTRIM, 1999). 

Toda a estrutura jurídica necessária para o funcionamento da colônia deu-se em 

conformidade com as vigentes em Portugal através das Ordenações que aqui se implantaram 

para a colonização, conforme aponta Reis Filho (1990, p.34).  

“Não houve, portanto, o menor interesse na melhoria das condições de vida das vilas 

insurgentes, nem por parte da Metrópole nem dos poderes instituídos”. (ídem 186). 

Müller (1969 p.28-29) informa que:  

 

(...) apesar de que na segunda metade do século XVIII o Vale do Paraíba tenha 
perdido, gradativamente, seu papel de área abastecedora das Minas (...) os centros 
urbanos puderam acusar algum desenvolvimento, mesmo que modesto, graças ao 
lastro econômico deixado pela primeira metade do século e ao afluxo das 
populações rurais. 
 

 

No entanto, em comentário posterior da mesma autora: 
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(...) no último quartel do século XVIII, o nenhum modo de ganhar a vida das 
povoações fazia com que todas se ressentissem da falta de infra-estrutura 
econômica (...) que iria perdurar até que, no final do século... 
 
  

A oligarquia rural, quando conseguia verba dos governos para as realizações locais, 

exibia a força de seu prestigio social: “O político não representava o povo, aparecia como o seu 

benfeitor”. (COSTA, 1994 p.210). 

De 1886 a 1930, graças à implantação do transporte ferroviário os produtores de café 

tiveram receitas expressivas, mas desde o fim do século XIX a  população joseense que se 

ocupava basicamente do trabalho agrícola, descobre na pecuária leiteira uma nova fonte 

econômica, atividade que parece ter acontecido com certo planejamento e dedicação como 

mostra o Almanach de São José editado em 1922: 

 
A indústria pastoril é o futuro das zonas Nordeste Paulista. 
Causa-nos, no entanto, admiração quando viajando por essas regiões, encontramos 
algum habitante que com ar tristonho de quem recorda alguma história cara ao seu 
coração, aponta-nos certas bacias, marcadas pelas cristas das serras vertentes e 
nos diz: — nessas terras que o Senhor vê, F. colheu milhares de arrobas de café, e 
estas estradas tinham grande movimento“. As montanhas, de onde, extrahidos pelas 
culturas, ou conduzidos pelas águas pluviaes os elementos fertilisantes 
desapareceram, dando lugar aos mantos de sapeeiros e samambaias, indícios certos 
de queimas periódicas e da relativa pobreza do solo, mostram-se hoje 
apparentemente empobrecidas; é uma paralysia momentânea que nada mais 
significa, senão, um protesto vehemente contra a incúria ou ignorância d’aquelles 
que os não souberam comprehender. no rol das cousas muito possiveis, realizaveis, 
desde que para tanto misture-se a ellas, uma bôa dose de iniciativa, temos para as 
terras acima descriptas elementos seguros  para o desenvolvimento da pecuaria. 
Em São Paulo adaptam-se admiravelmente differentes raças bovinas européas aí 
aclimadas em nosso paiz.(MONTEIRO,1922). 

 
 

Nessa época (1869), Santana inaugurava sua igreja. A igreja matriz no centro de São 

José  estava sendo demolida (1831), pois a estrutura estava ruindo pela ação do tempo. (Figura 

2.3).  A irmandade dos negros inaugurava a igreja de São Benedito, cuja primeira missa foi dita 

em 1879, mesmo tendo apenas parte da mesa de comunhão e do altar prontos. (GALVÃO, 

1985).  

No final do século XIX existia no Brasil uma conjugação de fatores favoráveis ao 

desenvolvimento econômico e social do país:  

 
A construção de ferrovias, a passagem do trabalho escravo para o remunerado, o 
inicio da industrialização e as novas formas de relações de trabalho, propiciavam a 
possibilidade de certa mobilidade social, o  começo  do  desenvolvimento  de  um  
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mercado interno, estimulo ao processo de urbanização, e de um novo sistema 
político. (COSTA, 1994 p. 326)  
 

 

 

 

Figura 2.3 Primeira Matriz de São José demolida em 1831 
Fonte:Almanach de São José dos Campos,1922 p.19 

 
 

Com a implantação da Repúblic a, Prudente de Morais, mesmo sendo empossado como 

governador provisório, argumentava: “a tutela administrativa exercida  sobre o município, só tem 

produzido o entorpecimento e a penúria na sua vida econômica” (FAUSTO,1977 p.196), 
sinalizando assim que trabalharia pela ampliação da autonomia municipal. 

A operacionalização do desejo do novo governante, sem dúvida, poderia ter propiciado 

às cidades condições de experimentar novas possibilidades, mais próximas de suas 

peculiaridades de espaço, de poder e de cultura. 

Entretanto, a legislação republicana, aparentemente democrática, dispunha de 

mecanismos discretos e específicos para manter a centralização do poder sobre a vida dos 

municípios tanto quanto o sistema que a antecedeu. 
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As heranças institucionais da Colônia e do Império foram adaptadas e sobreviveram. A 

idéia de cidadania, base do regime republicano, não chegou a se expandir numa sociedade que 

havia se moldado segundo o escravismo. 

Por outro lado criava -se uma imagem positiva do novo regime, com a realização de 

obras públicas, mostrando o espírito empreendedor republicano que permeava todas as esferas 

do poder. Para viabilizar tais obras, entretanto,  eram necessários recursos financeiros que,  

freqüentemente eram conseguidos à custa de empréstimos tão volumosos que chegavam a 

colocar em risco a própria estabilidade econômica do país. 

A República nasceu de um golpe militar que não acolheu as forças mais  progressistas 

da sociedade brasileira; aquelas mesmas que, depois de três séculos não queriam mais ser 

escravistas. Segundo Costa (1994): 

 
A proclamação da república, não foi uma revolução, ou seja, não significou uma 
ruptura no processo histórico brasileiro (...) resultou da conjugação de uma parcela 
do exército de fazendeiros do oeste paulista e de representantes da classe média 
urbana, que contava indiretamente com o desprestígio da monarquia e o 
enfraquecimento das oligarquias tradicionais. (p.326). 
 

 

Deste modo, de acordo com Fausto (1997, p.196), a implantação do novo regime político 

em 1889, levou a elite agrária que já detinha o poder econômico, a buscar novas estratégias  

(não só a nível familiar e local, mas também nacional) para ajustar o poder do aparelho de 

Estado, através da organização do  poder político, às suas  necessidades.  

Esta, acostumada desde a colônia, a pressionar o governo por uma participação política 

efetiva, conseguiu reconhecimento oficial a nível nacional; a Câmara Municipal, por centralizar as 

funções do legislativo e executivo, possibilitou aos coronéis 32 como poder local, deliberar como 

verdadeiros proprietários da cidade, conforme historia Bertolli Filho. (1995 p.182).  

Em São José dos Campos toda a política passou a se processar segundo as leis de um 

jogo manipulado entre os coronéis, o Governo Estadual e o Federal. 

Cabe aqui observar que o termo coronel surgiu da extinta Guarda Nacional de “onde 

surgiram os verdadeiros e falsos coronéis” (LEAL, 1975 p. 289) e, numa espécie de atribuição 

                                                                 
32 O coronelismo se constitui em um sistema político no qual a classe dominante,predominantemente (...) a proprietária de 
terra,ao se ver enfraquecida, busca apoio no aparelho estatal,estabelecendo-se então uma política de troca, (...) funcionando os 
coronéis como eficientes correligionários,arregimentando votos. Porém essa troca significava,(...) um aumento da influência do 
poder e do Estado,enquanto aumentava a decadência dos proprietários de terra (LEAL, 1975). 
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popular, ficou relacionado à elite rural  e à defesa de seus interesses pela figura do latifundiário e 

de seus aliados, como  chefes políticos e até padres.  

 
Os pressupostos republicanos se basearam na Constituição Norte-Americana e 
trouxeram à população uma expectativa favorável quanto à organização de uma 
sociedade mais democrática. Mas a  elite agrária valendo-se do clima favorável a 
partir das mudanças que estavam redefinindo as relações de trabalho, buscou evitar 
prováveis conflitos sociais que colocassem em risco  seu plano político (BERTOLLI 
FILHO, 1995 p. 24-25). 
 
  

O  poder dos coronéis só não era exercido plenamente devido à quase completa 

dependência ao Governo do Estado, ao qual estava submetido para  realizar seus projetos 

locais. A elite agrária mesmo fundindo seu poder econômico com o poder político, conseguiu 

atropelar os princípios teóricos do Partido Republicano, dificultando um exercício mais amplo da 

democracia por parte da população.  

As perturbações e os conflitos, gerados pelas contradições não resolvidas entre os 

diferentes grupos envolvidos no movimento republicano só surgiram mais tarde. 

 

2.1 Da entrada ao meio do século 

 
De 1900 a 1950: a taxa de crescimento demográfico do município atinge 50%, mas até 1950  ainda não 
atingira 50 mil habitantes e a vida cultural  parecia  quase toda  orientada pela tradição, sem a 
interferência de políticas públicas. 
 

 

 
Em 1908 já existiam no Brasil cerca de 3000 indústrias e o progresso urbano traduzia o 

inicio do deslocamento  de capital do trabalho agrícola, para a atividade industrial. 

Mas a economia brasileira continuou, entretanto, nas primeiras décadas do século XX, 

baseada na agricultura de exportação que se realizava através do latifúndio e da monocultura, 

mantendo-se as mesmas relações de produção econômica. 

“O poder político continuou sendo exercido por membros da elite agrária, embora o 

trabalho escravo, por lei, tivesse sido substituído pelo assalariado e a rígida estrutura da 

sociedade não foi alterada em suas bases”. (COSTA, 1994). 
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Mesmo instituições aparentemente exógenas à política, como o casamento e o 

compadrio, continuavam contribuindo para a formação de alianças, por meio das quais se 

construíam e se  mantinham  direitos sobre as grandes propriedades, sobre a produção e o 

controle político.  

O poder oligárquico (que se realizava através do mandonismo local, isto é, da política 

coronelística) conseguiu  manter o caráter colonial da economia e a dependência em relação aos 

mercados e capitais estrangeiros durante  toda a Primeira República.  

São José dos Campos vivia nessa época um período de empobrecimento, pois seus 

recursos econômicos tinham origem na agricultura e conforme indícios encontrados em fontes 

primárias (jornais33, atas e almanaques históricos),  eram restritos e causavam preocupação. 

Em 1900, a população local contava com pouco mais de 20 mil habitantes constituída por 

fazendeiros, lavradores, proprietários urbanos, negociantes, comerciantes, caixeiros, prestadores 

de serviços e políticos, entre outros, e seus familiares, que ensaiavam novas relações de 

trabalho e a redefinição de papéis sociais, pois havia menos de 12 anos da abolição da 

escravatura. “O serviço rural é feito por salário e raras vezes por contracto ou parceira”. (Jornal 
O Cosmopolita,1913). 

Entre o campo e a cidade  os limites não eram bem definidos, tanto no espaço territorial 

como na cultura.  

 

Não havia luz elétrica e as construções eram de taipa, pois não havia ainda o uso de 
tijolos. A moradia das pessoas mais pobres era feita com pau-a-pique, isto é, taipa 
de mão. Os mais ricos mandavam construir com taipa de pilão. (BOTELHO, 1989 
p.19). 
 
 

No primeiro ano do século, o café era tão importante na economia local que a baixa de 

seu preço provocou a decisão da Câmara Municipal de adiar as obras de prolongamento da Rua 

7 de Setembro e do assoalho novo na ponte do Rio Paraíba, conforme registra a ata do dia 15 

de outubro de 1901 daquela instituição.  

A  luta pela sobrevivência era marcada pelo arrombamento de cercas, posse de terras e 

endividamento de pequenos proprietários com fazendeiros. Embora o núcleo urbano já se 

ampliasse, era a vida rural que movimentava a maioria das instituições, dos conflitos, das festas 

e de toda sorte de interações  sociais. 

                                                                 
33 Jornais: O Cosmopolita, Progresso, A Cidade, Correio Joseense, entre outros que estão citados no corpo do texto . 
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Em 1906 por exemplo, a lavoura sofreu um ataque de gafanhotos e o vereador Cândido 

Leite pediu auxílio à Câmara para combatê-los, como informa O Progresso, jornal semanário de 

24  de novembro do mesmo ano. 

Ainda em 1906, a administração municipal concedeu autorização à Companhia Extrativa 

de Materiais Tanniferas Ltda. para explorar uma área  de quinhentos alqueires, onde havia o 

cultivo de 1.250.000  pés de acácias. “As cascas das árvores eram exportadas às toneladas para 

a Usina Bayer, na Alemanha, e serviam para a produção de tanino, matéria prima básica da 

indústria farmacêutica”. (Jornal Cosmopolita, 1913).  

A Companhia Tanníferas, muito à frente dos recursos usados na agricultura local, 

utilizava arados-automóveis que trabalhavam três alqueires por dia. 

Em 1909 foi inaugurado o abastecimento de água na cidade, ainda incompleto, e no 

mesmo ano, foi instalado o primeiro telefone público. Em 1o de janeiro de 1910, foi comemorada 

com muita festa a inauguração da iluminação elétrica. 

“O  fornecimento de energia com força motriz superior a 1200 HP foi  conseguido pelo 

represamento do rio Turvo34 pela Companhia de Força e Luz de São José, empreendimento 
particular do Sr. Alberto Rodrigues Alves”. (CALDEIRA NETTO, 1934). 

Em 1913, o jornal da Capital Federal, O Cosmopolita, passou a dedicar uma página 

dupla ao povo de São José dos Campos, ”para ahi serem tratados os assumptos que interessem 

à vida e prosperidade dessa cidade”.35  

Em matéria inaugural desta secção, há um relato sobre a situação do município em que 

consta que a área cultivada e as propriedades agrícolas, podem ser calculadas (...) em 5.800 

alqueires (cada alqueire 24.200m2) representam 4:400.000$000 réis assim discriminados: 

 

1) 1170 propriedades de brazileiros no valor de 4:220.000$, 05 propriedades pertencentes a 
allemães no valor de 110.000$; 

2)  21 propriedades de italianos no valor de 50.000$;  

3)  4 de portuguezes calculadas em 9.000$ e  

4) 7 menores pertencentes a cinco nacionalidades, arbitradas de conjunto em 11.000$000.(...). 

                                                                 
34 “A empreza aproveita (...) a queda d’água do rio Turvo que mede 32 metros de altura e fornece 500 cavallos efectivos“ (O 
Cosmopolita,1913 p.5). 
35 Jornal O Cosmopolita. Capital Federal. Domingo, 05 de outubro de 1913.  
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A matéria cita ainda a área concedida à companhia alemã para exploração e exportação 

da casca de acácias, como já exposto. 

Nessa mesma época surgiram os primeiros automóveis que passaram a percorrer as 

ruas  ao lado de charretes, troles e  animais de  carga. 

Em 1916, os preços de mercado eram favoráveis à produção local, conforme notícia 

veiculada no jornal A Caridade de 9 de junho de 1917:  

 

 
O algodão por exemplo, cujo preço médio fora de reis 487 em 1915, chegou em 1916 
a reis 993 ouro ou 2$ 241 papel. O assucar dobrou quase de valor subindo de réis 
114 ouro em 1915 a reis 212 em 1916(...) e denotar algumas elevações muito 
consideráveis, como a do fumo, que de réis 638 subiu para 681. 
 

 

No mesmo ano, a exportação de frutas foi de pouco mais de 10 mil contos, conforme o 

mesmo jornal de 13/4/1918. Havia também o plantio de arroz, laranja, abacaxi, banana, batata e 

milho e quanto à industria fabril havia uma fabrica de laticínios; uma de cerveja e águas 
artificiais; diversas de massas alimentícias; uma de pedra artificial; algumas de torrefacção de 

café e moagem de cereaes, como são citadas em relações de bens inventariados e notícias  da 

imprensa local (O Cosmopolita, 5 out. 1913). 

Em 1920 o preço do café provocou uma situação financeira ruim, como informa o Correio 

Joseense nº 34 de 11 de setembro:  

 

(...) nossa situação financeira dia a dia peora, nosso principal producto se escoa para 
o estrangeiro a preços mínimos. Desde Campos Salles, ainda não se viu no Brasil 
uma crise  semelhante, e – o que é mais grave - provocada pelos nossos próprios 
dirigentes. 
 

 

O êxodo rural atingiu tamanha proporção que a administração pública pediu oficialmente 

ao Delegado de Polícia para que, através de seu auxílio pudesse garantir o cumprimento da Lei 

Municipal nº 44 de 19/2/1913, que tratava de medidas de defesa agrícola, dispondo contra 
aliciamento de trabalhadores ruraes (...) que, com  promessas de  grandes salários, vão para o   

oeste (...) sem recursos para regressar por via férrea, uns a pé, outros à espera de ajuda do ex-

patrão (Correio Joseense 15/02/1920 ano I no 7). 

Além das dívidas afligia os moradores, a falta de estradas e a má conservação das 
existentes – onde escoava a produção,  conforme Almach de 1922.(MONTEIRO,1922).  



                                                                                                                                    

 

55
 

Sem abandonar completamente suas terras, alguns fazendeiros  tornaram-se industriais 

e comerciantes e trocaram a casa-grande da fazenda como moradia da família, pelo sobrado na 

cidade. Assim foram se transferindo para os solares urbanos, os saraus, almoços festivos e 

outros eventos da vida social das elites.  

Nas décadas de 20  e 30  houve  a  instalação  das  primeiras  fábricas, como a Fábrica 

de Louças Santo Eugênio (Figura 2.4) e Tecelagem Parayba, por exemplo, atraídas pela oferta 

de terrenos e incentivos  fiscais  oferecidos pela prefeitura, através da Lei nº 4 de 13/05/1920, 

quando o prefeito nomeado era o Cel. João Cursino.  

 

 

Figura 2.4 Fábrica de Louças Santo Eugênio 
Fonte: Almanach de São José dos Campos, 1922 

 

Registrou-se certo crescimento demográfico que teve efeitos  importantes na ocupação 

do município expandindo o núcleo urbano que se formara em função da economia agropecuária. 
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De acordo com Queiroz (1975 p.166), as relações de poder que se estabeleceram e 

repercutiram por sobre a vida de um maior numero de pessoas, se concretizaram no arranjo do 

próprio espaço, através das construções privadas e públicas.  

“A cidade, neste contexto, se constituiu em um lugar estrategicamente indispensável ao 

exercício do poder, por centralizá-lo em um espaço delimitado”. (MUMFORD, 1991, p. 616). 
Nos anos 20 iniciou-se também a instalação de grandes sanatórios na cidade que eram 

procurados para a cura da tuberculose. “A procura desta salubérrima cidade por seu clima” é 

citada já em 1913, em jornal editado na  Capital Federal. (O Cosmopolita, 5/10/1913). 

Aqui cabe uma importante observação. Segundo informações encontradas num relatório 

de inspeção do Departamento de Saúde Pública do Estado de São Paulo de 1946, um dos 

estímulos para que se instalasse em São José equipamentos de infra-estrutura para o 

tratamento da tuberculose, foi a vinda do Dr. Mário Galvão em 1902 (v. Pessoas Inesquecíveis: 

4.1.2.2., p.193).  Quando o médico aqui chegou já tinha quase 50 anos de idade e muito êxito 

profissional. Graças ao relativo sucesso que conseguia no tratamento de seus pacientes, acabou 

por atrair enfermos e outros médicos que tinham a atenção voltada  para a  saúde pulmonar. 

As pensões e sanatórios foram instalados entre abundante vegetação, em  áreas 

distantes do centro da cidade, criando descontinuidade do núcleo original, fato que deixou 

influências na ocupação do município até os dias atuais, tanto sob o ponto de vista físico, pela 

preservação de áreas verdes (e se não verdes, não loteadas) como a do Sanatório Vicentina 

Aranha e Sanatório Maria Imaculada e sob o ponto de vista cultural, pela presença da 

diversidade étnica e social das pessoas que vieram em busca de cura.  

A cidade recebeu brasileiros de outras regiões, estrangeiros e também pessoas que 

eram portadoras de um saber mais intelectualizado do que a média da população local. 

Esta época é citada por  Bertolli Filho (1995) como: “(...) o alto grau de miserabilidade da 
maior parte dos tuberculosos confundia-se com a pobreza dos joseenses, conferindo à cidade 

um caráter caótico e de acampamento irremediavelmente infectado (...) depósito de tísicos 
indigentes”. 

Mas esta parece ser uma visão parcial do autor, pois uma publicação do Sindicato do 

Comércio Varejista informa que houve o crescimento qualitativo do comércio local36, pois muitos 

doentes e seus familiares estavam habituados ao consumo de artigos mais sofisticados do que 

os consumidos pela população da cidade. 
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Entre as pessoas em tratamento, estabeleciam-se ligações de afeto, de amizade e de 

apoio, pois quase todos estavam privados da convivência de seus familiares  pela distância física 

e pelo medo de contágio.  

 

A  chance de sobrevivência dos tuberculosos era pequena. Em 1943, das 578 mortes 

ocorridas em São José por doença infecciosa, 504 tiveram como causa mortis a tuberculose. A 

cura era difícil mas não impossível, pois várias pessoas que recuperaram a saúde se 

estabeleceram em São José, constituíram família e participaram ativamente da vida  joseense. 

 

A influência da presença de brasileiros de outras regiões e de estrangeiros no 

desenvolvimento cultural e social da cidade, não será explorada no escopo deste trabalho, uma 

vez que foge aos objetivos desta pesquisa, mas vale lembrar sua  contribuição.  

 

Dos estrangeiros aqui radicados herdaram-se valores e costumes que incluíam ideais 

políticos, hábitos domésticos, dedicação à jardinagem e à horticultura em quintais urbanos, 

trabalhos de marcenaria e outros.  

É certo que o gosto por “chácaras” ou a tradição de fazer hortas e pomares nos quintais 

das casas da cidade como lembrança das quintas, foram introduzidos pelos portugueses, mas o 

hábito de cuidar pessoalmente da terra, da semeadura, da poda, no Brasil, não era tarefa para 

os proprietários.  

A sociedade local não se dedicava a trabalhos que até pouco tempo tinham sido 

destinados aos escravos. Foram os estrangeiros, e nesse caso os que vieram em busca de cura, 

que influenciaram positivamente para que se reconsiderassem os aspectos lúdicos e reflexivos 

do trabalho. 

 

Até 1925 uma viagem de carro entre São Paulo e Rio de Janeiro levava de quatro a seis 

dias. (Fig. 2.5). 

 

                                                                                                                                                                                              
36 A Casa Diamante que oferecia porcelanas, cristais e utilidades domésticas de 1a qualidade, a Casa Confiança que vendia 
guipure, rendas francesas, casimira inglesa, a Casa Kremer e outras. 
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Figura 2.5 Família viajando de São José a São Paulo 
Fonte: Jornal ’O Cosmopolita’ 1913 

 
 

 

A estrada difícil aumentava o tempo de percurso, mas esse relativo isolamento dos dois 

centros econômicos importantes – São Paulo e Rio de Janeiro - não impedia que São José fosse 

o pólo cultural da região, promovendo a apresentação de companhias de teatro, bailes 

carnavalescos, sessões de cinema e outros entretenimentos que aconteciam no recém -

inaugurado Theatro São José (Figura 2.6), prédio onde atualmente funciona a Biblioteca 

Municipal Cassiano Ricardo, à Rua 15 de Novembro.  

. 
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Figura 2.6.  Theatro São José 

Fonte: Almanach de São José dos Campos,1922,p.44. 

 

Em 1928 dois acontecimentos vêm influenciar o futuro de São José dos Campos: a 

descoberta da penicilina por Fleming e a abertura da Rodovia Washington Luiz, ligando São 

Paulo ao Rio de Janeiro. 

A penicilina veio alterar a história da tuberculose e dos tuberculosos, e a estrada cortou 

São José, passando pelas atuais avenidas Heitor Villa Lobos, Deputado Benedito Matarazzo, 

Samuel Wainer e Juscelino Kubitschek. Embora sinuosa e sem terraplenagem, essa estrada veio 

substituir a outra, com vantagens, pois além de encurtar o tempo de viagem passava por todas 

as cidades do Vale, aumentando assim a chance de contato entre elas. 
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Em 1930, uma revolução mudou a história do Brasil e de São José dos Campos: quando 

o então presidente eleito Washington Luiz foi deposto e o governo foi entregue a uma junta 

provisória. 

A “Revolução de 30” abalou as oligarquias, reforçou o poder central e permitiu a 

ascenção de setores reformistas das camadas médias urbanas. As relações de trabalho foram 

normatizadas, as jornadas de trabalho limitadas e um salário mínimo foi fixado.  

Em 1932 surge pela primeira vez em São José dos Campos uma lei que definia a 

segregação dos cidadãos através da divisão territorial que visava evitar a contaminação pela 

tuberculose. “A lei continha os princípios de zooning nascida na Alemanha no fim do século XIX 
e desenvolvida nos Estados Unidos a partir de 1920”. (CHUSTER, 1999). 

Lefèbvre (1999 p.99) observa que no planejamento,o termo zooning assume a função de 

racionalidade mas na representação urbanística, já implica separação, segregação, isolamento 

nos guetos.  
          Em 1932, deflagra-se a Revolução Constitucionalista , em  1933  Hittler chega ao poder, 

em  1934  Getúlio Vargas é eleito  pela  Assembléia Nacional Constituinte, e, em 1935 São José 

é declarada Estância de condição climática. 

Nessa época o Brasil vivia sob grande tensão política e econômica, o que redundou num 

golpe de Estado em 10 de Novembro de 1937 quando foi instituída a ditadura comandada por 

Getúlio Vargas. 

Os jornais da época evidenciavam que a população declarava simpatia e lealdade ao 

governo ditatorial37 

É certo que o município acumulava os efeitos da queda da cultura cafeeira, da fase 

sanatorial e do domínio do coronelismo e não produzia recursos suficientes para aquisição das 

comodidades modernas trazidas pelo progresso, das quais a população já tinha conhecimento e 

almejava.  

A convocação getulista para que São José percorresse em pouco tempo a senda do 
progresso  entusiasmou  a  população  que, como  citado, era desprovida  dos  benefícios da 

civilização moderna.  

Getúlio propagandeava que o Estado Novo iria promover a criação de um  novo homem. 

Com a promessa do novo, definiu-se um projeto autoritário e modernizante que ganhou foro do 

                                                                 
37 Artigo de Benedito Moraes na Edição Especial da Folha Esportiva de São José dos Campos, preparada para comemorar o 
aniversário do Golpe de Estado de 1937. 
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progresso desejado, parcialmente concretizado através de intervenções em comportamentos 

relacionados à higiene e saúde e a reestruturação do uso e da ocupação do espaço municipal. 

 
Um censo predial dava conta de que o espaço urbano joseense tornara-se alvo 
privilegiado da intervenção modernizadora, constando que nos 142 quarteirões 
urbanos localizavam-se 2597 prédios, 395 terrenos vagos, 1414 fossas, 313 
cisternas, sendo que apenas 723 construções, estavam conectadas com as redes de 
esgoto, e enquanto que o abastecimento de água dava-se através de poços, todos 
eles examinados e considerados como fontes poluídas. (BOLOGNA, 2000). 
 
 

 

O conhecimento detalhado do espaço permitia a vigilância contínua dos edifícios e de 

seus ocupantes. Em 1938 procederam-se em São José 60.062 inspeções sanitárias que 

resultaram em várias providências posteriores de reforma e demolição de edifícios, como a 

realizada em 18 cortiços que ficavam nas imediações da Rua Vilaça, a reforma do Mercado 

Municipal pelo Centro de Saúde, a instituição de coleta de lixo, a recuperação da rede de esgoto 

e instalação de uma pequena rede de abastecimento de água encanada.  

Sobre os efeitos deste processo um artigo escrito pelo médico Dr. Othon S. Mercadante, 

que exerceu sua vida profissional em São José dos Campos, explicava à população como era 

feito o tratamento da água do rio para que esta se tornasse potável e ainda informava sobre a 

“queda extraordinária da freqüência das doenças intestinais em São José, graças ao consumo 
da água tratada casos de febre tifóide (...) nenhum deixou de ter sua origem em água de poço”.  

(MATTAR ; SIMÕES, 1951 p.88). 

Informava ainda o mesmo artigo, que o Serviço de Tratamento de Água tinha sido 

autorizado pela Assembléia Legislativa Estadual em 1934 e, mesmo com o golpe de 15 de 

novembro do mesmo ano, conseguiu graças aos esforços de muitos homens públicos, ser 

construído.  

Comentando este mesmo processo, entretanto, Bertolli (1995), considera que a 

modernização desse período, que é até hoje louvada pelos avaliadores do passado regional, foi 

forçada e favoreceu o aprofundamento das injustiças e discriminações impostas a todos aqueles 

que, segundo as lentes oficiais, traiam  "a pureza da raça". 

No plano estadual o interventor federal Adhemar de Barros respondia às ordens do 

presidente propondo festivamente um plano que visava a recuperação econômica da região do 

Vale do Paraíba.  
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A Ditadura Vargas se estendeu por 15 anos (1937-1945). Nesse período conhecido 

como o Estado Novo, foram ampliados e renovados os serviços de infra–estrutura, criaram-se 

instrumentos de política educacional e cultural (escolas públicas, alfabetização, bibliotecas, 

Serviço de Patrimônio Histórico) bem como redes hospitalares e um eficiente serviço de censura 

e repressão política. 

Em São José nesse periodo foram realizadas obras de infra-estrutura como o serviço de 

agua, rede de esgoto, urbanização e pavimentação de praças. Enfatizava-se a questão 

sanitária, como um   grande problema urbano mas esse enfoque não era particular desta cidade, 

pois a questão do “sanitarismo” era o centro das discussões e do planejamento urbano tanto no 

Brasil como no mundo. 

Sob a Ditadura Vargas (1937–1945) o país continuou a ser dependente do capital 

externo e sua principal atividade econômica era de exportação. 

 Em 1945, Getúlio Vargas foi deposto, houve o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, e 

terminou a  2a Guerra Mundial. 

A deposição de Getúlio, em 1945, marcou o início de uma democracia populista. Na 

ocasião, os militares entregaram a presidência ao presidente do Supremo Tribunal Federal, José 

Linhares. O fim da 2a. Guerra Mundial marcou  a passagem da influência inglesa para a norte-

americana com a vitória dos Aliados (Estados Unidos, Grã-Bretanha e a União Soviética) sobre 

as forças fascistas do Eixo (Alemanha, Itália, Japão). O nazi -fascismo havia sido vencido e um 

clima de confiança nas liberdades democráticas tomava conta do país. fato que teve reflexos na 

situação política de Vargas no Brasil.  

Aparentemente inaugurava-se um sistema em que boa parte das massas populares 

participaria do poder, pois a população podia se expressar politicamente através do voto direto, 

mas, de fato, as elites socioeconômicas mantinham seu poder de mando no país. Produto de um 

pacto político entre essas elites, a democracia populista mobilizava as massas urbanas, 

sobretudo nos períodos eleitorais, mas mantinha o controle político das organizações populares, 

impedindo ou dificultando suas iniciativas mais autônomas.  

O poder do Estado e as máquinas partidárias eram centralizados em lideranças 

personalistas denominadas “os chefes políticos”. A ação desses líderes era indispensável para 

inviabilizar manifestações de descontentamento das massas populares, pois administravam  a 

situação  fazendo as concessões  necessárias “para acalmá-las, visando à manutenção do poder 
das elites”. (COTRIM,1999). 
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O período que se seguiu à deposição de Vargas foi marcado, sob o ponto de vista 

político, pela aliança entre PSD - Partido Social Democrático, agremiação que reunia parte das 

elites agrárias, PTB - Partido Trabalhista Brasileiro, que representava os setores mais populares, 

e a oposição  da UDN - União Democrática Nacional, que agregava setores da elite mais 

conservadora e cuja principal bandeira era o combate ao populismo ou varguísmo. 
O Estado Novo vigorou até 1945 e São José Campos teve sua situação política e seu 

cotidiano bastante marcados pela Ditadura de Vargas. 

Foi chamado de varguismo, um conjunto de idéias e práticas sustentadas por um ideário 

nacionalista, que defendia a modernização, isto é, a industrialização do país e sua autonomia 

política diante das grandes potências, sobretudo os Estados Unidos. 

Houve eleição para presidente em dezembro de 1945 vencendo o General Eurico 

Gaspar Dutra, apoiado por partidos (PTB e PSD) de orientação getulista. Foi eleita também uma 

Assembléia Nacional Constituinte que se instalou em 2 de fevereiro de 1946 para elaborar a 4a 

Constituição da República que vigorou de 1946 a 1964. 

Durante o governo democrático (1951-1954), o Brasil passou por profundas mudanças, 

que davam à realidade brasileira uma nova fisionomia, exigindo da elite a implantação de uma 

nova dinâmica que pudesse viabilizar a expressão e participação política dos novos agentes 

sociais.  

Em âmbito nacional a industrialização foi acelerada assim como o processo de 

urbanização. Operários da indústria e uma classe média com perfil diferente daquela típica da 

economia agro-pecuária, tornaram-se  os novos agentes do jogo político.  

Entre 1947 a 1950  São José teve nove prefeitos, incluindo os interinos: todos eles 

nomeados.  
 
 

2.2  Dos anos 50 a 70 

 
Em duas décadas a população joseense passou de 44.804 habitantes para 148.332. A taxa de 
urbanização em 1970 era de 89,31%. A chegada da modernidade provocou grandes alterações que 
foram sentidas pela população e pela administração municipal, tanto que esta encomenda uma pesquisa 
para identificar os problemas urbanos e para avaliar os recursos disponíveis, de modo a  orientar a  
elaboração do 1o. Plano Diretor de São José dos Campos. Houve também a criação do Conselho 
Municipal de Cultura com primeira providência formal da administração do município relativa à política 
cultural. 
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2.2.1 O Brasil de 50 a 70, como contexto político e econômico da vida joseense 

 
 

Entre a entrada e o meio do século XX a história como vimos, foi intensa e a sociedade 

brasileira conquistou alguns instrumentos necessários (mas não suficientes) para o exercício da 

democracia. 

A Constituição de 1946, então em vigor, estabelecia autonomia aos Poderes Legisl ativo, 

Executivo e Judiciário; adotava o voto secreto e universal, exceto para os cidadãos menores de 

18 anos, analfabetos, cabos e soldados; conferia o direito de greve aos trabalhadores, embora o 

controle dos sindicatos ainda fosse feito pelo Governo. 

No início dos anos 50, pouco depois do fim da 2a Guerra Mundial  o Brasil vivia um novo 

estímulo à industrialização que, pelas características do que produzia e pelas políticas de 

atração ao capital estrangeiro, foi chamada por Darcy Ribeiro de "modernização reflexa". 

(RIBEIRO, 1988).  

Além desses itens, a Constituição estabelecia a Educação como direito de todos, porém 

não assegurava ao conjunto da população o acesso às escolas.  

Aliás, um clima de euforia tomava conta do país pelo efeito da vitória das democracias 

sobre o nazi-fascismo quando do término da 2a Guerra Mundial e pela abertura da política 

interna no Brasil, pela deposição de Vargas e o fim do Estado-Novo. 

Apesar das restrições mantidas, a Constituição como principal instrumento institucional 

do país, pautava-se pelo predomínio dos princípios liberais, característicos das democracias 

representativas ocidentais. 

Em 1951, entretanto, Getúlio Vargas eleito pelo voto direto em 1950 voltou ao poder. 

Vargas iniciou uma administração marcada por campanhas  que visavam imprimir diretrizes 

nacionalistas à organização econômica; mantinha um discurso que o aproximava das massas e 

do apoio de “grupos de esquerda” que contraditoriamente tentava não desagradar os grupos 

dominantes. Assim mesmo provocou o descontentamento de grupos que se opunham ao seu 

Governo exigindo sua renúncia. Diante da pressão para que renunciasse, Vargas suicidou-se em 

agosto  de 1954. 

Assumiu o governo o vice-presidente Café Filho, disposto a defender a legalidade. 

Realizou eleições diretas e transmitiu o governo a Juscelino Kubitchek de Oliveira, presidente 

eleito. 
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Um período conturbado antecedeu a posse de Juscelino Kubitschek, mas o período de 

seu governo, 1956 a 1961, transcorreu dentro da normalidade democrática. Sofreu a oposição 

de facções militares38, no entanto, apoiado pelo Ministério da Guerra, Gal. Henrique Teixeira 

Lott, ”superou” os  conflitos, cumprindo integralmente seu mandato. (COTRIM, 1999). 

Convencido de que era preciso levar o Brasil à categoria de país desenvolvido, o 

Presidente Juscelino Kubitschek empreendeu um Plano de Metas que priorizava cinco setores 

considerados fundamentais: energia, transporte, alimentação, indústrias de base e educação.39 

JK contava com o apoio das oligarquias rurais, dos militares e da classe média urbana e 

pôde assegurar condições para sua política desenvolvimentista.  

Houve a formação de grupos de trabalho por membros selecionados da Comissão 

Econômica para América Latina – CEPAL e Comissão Mista do Brasil e Estados Unidos criados 

para agilizar os trâmites burocráticos da presidência. Vale lembrar que antes do governo JK, ou 

seja, em 1955, Otávio Gouveia de Bulhões, então diretor da Superintendência da Moeda e do 

Crédito, assinara a Instrução nº 113 que isentava de impostos as empresas estrangeiras que 

desejassem importar máquinas para se instalarem no Brasil. 
 
A isenção de impostos aduaneiros só para as empresas internacionais, prejudicou a 
indústria nacional que, para importar equipamentos, dependia da disponibilidade de 
divisas. Este foi um dos elementos facilitadores do investimento do capital 
estrangeiro. A Lei de Tarifas de dezembro de 1957 veio a facilitar ainda mais as 
imposições do capital estrangeiro em vez de restringi-las. (SODRÉ, 1977). 
 

 
As condições para a industrialização brasileira vinham sendo construídas 

gradativamente, mas com JK, o Brasil entregou-se a uma política industrializante e 

”progressista”, o que tornou possível uma visível prosperidade que se refletiu nos hábitos, nas  

preferências e no sentimento de confiança da população. 

Esse período é denominado “Anos Dourados”40 mas a opção de JK por um 

desenvolvimento acelerado "50 anos em 5", fundamentado no capital estrangeiro, conduziu o 

                                                                 
38 Referente aos formados na ESG-Escola Superior de Guerra a partir de 1979, que pretendiam estruturar uma elite nacional 
capaz de atuar sem a “ajuda” da elite civil.  
39 Algumas de suas principais realizações foram: construção de usinas hidrelétricas (Furnas e Três Marias); instalação de 
indústrias, entre elas a automobilística; abertura de rodovias (Belém – Brasília, 20 mil quilômetros); ampliação da produção de 
petróleo de 2 para 5,4 milhões de barris, fundação de Brasília, criação da SUDENE, entre outras . (COTRIM, 1999 p.321) 
40 O Brasil nos anos 50 viveu um período de ascensão da classe média. O rádio difundia informações e sonhos  acompanhando 
de perto o cotidiano das grandes cidades. (COTRIM,1999 p. 321-323). 
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país a uma crise econômica e a um processo inflacionário que influenciou a estrutura política 

com pesados ônus para a população.41  

O grande número de obras realizadas no Governo JK (inclusive Brasília) fez-se às 

custas de empréstimos e investimentos estrangeiros, ou seja, o governo internacionalizou a 

economia e aumentou a dívida externa brasileira. 

A classe trabalhadora reclamava por aumentos salariais, pois se sentia-se prejudicada 

pela elevação da inflação gerada pelos gastos com as grandes obras públicas. 

As más condições de vida no campo mantinham o êxodo rural “inchando” as cidades 

com migrantes que buscavam emprego na indústria ou na construção civil.  

Durante todo seu governo o Presidente JK agiu com habilidade, procurando evitar 

atritos, caracterizando-se pelo respeito e fidelidade às garantias democráticas, não havendo 

registro de cidadãos presos por motivos políticos. As diversas correntes políticas se 

manifestavam, exceto o Partido Comunista que foi mantido na ilegalidade.  

Em 1960 Jânio Quadros consegue surpreendente vitória nas urnas e, em 1961, dá início 

a um governo marcado por atitudes contraditórias que deram origem, em pouco tempo, a 

severas críticas de seus adversários e opositores. Não resistindo às pressões políticas, 

renunciou ao cargo de presidente em 25 de agosto  do mesmo ano. 

A curta permanência de Jânio Quadros na presidência, (1 de janeiro a 25 de agosto de 

1961), sua renúncia e a posse do vice-presidente João Goulart42, criaram uma situação 

desfavorável para enfrentar as altas taxas inflacionárias, combinadas com a insatisfação e a 

insegurança em que vivia a população. 

Sem sustentação política nem respaldo para implementar reformas de base, o governo 

eleito sofreu o golpe militar de março de 1964 (COTRIM,1999). 

O Brasil inaugurava assim, a era das ditaduras militares que se baseavam na Doutrina 

de Segurança Nacional, a qual, ao longo dos anos seguintes, tomaria conta de quase toda a 

América Latina. 

É importante observar que o Golpe de 64 no Brasil serviu também como modelo para a 

chamada “contra- revolução” tendo em contrapartida a vitória da Revolução Cubana em 1959, 

                                                                 
41 A dívida externa cresceu 64%, o déficit de caixa pulou de 1% do PIB para 2,6%. A taxa inflacionária dobrou atingindo o maior 
nível desde 1980, os impostos elevaram-se 16%, a renda per capita no Brasil subiu 7% entre 1956 e 1960. No mesmo período a 
renda nos Estados Unidos subiu 11%, México 16%, Taiwan 18% e Japão 34%. (Fonte: Revista Veja de 21 de março 2001 p.151). 
42 Acirrou ainda mais a revolta das classes dominantes, o conjunto de medidas políticas, denominadas reformas de base (que 
incluia a reforma agrária) anunciadas por Jango em comício em frente à estação de Ferro Central do Brasil que reuniu 
aproximadamente 300 mil pessoas. (COTRIM,  1999). 
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que tornara real a experiência socialista na América Latina, o que passou a representar uma 

ameaça para a influência norte-americana no continente.  

O temor da instauração de uma república sindicalista, estimulou o reenquadramento do 

país nos marcos da Guerra Fria, realinhando-o com os Estados Unidos, sob a divisa de 

“interdependência” termo próprio daquela época. De “subdesenvolvido” o Brasil passou a 

“dependente ” conforme conceituação do sociólogo Fernando Henrique Cardoso.43 

A nova classe dirigente do Brasil assumiu sem legitimidade e encontrou o país numa 

situação instável, quando então foram criadas políticas de acomodação dos revolucionários e 

opositores .Tais políticas incluíam o uso da violência e da arbitrariedade. Iniciava-se assim, a 

mais longa ditadura da história brasileira. Foram 21 anos sob a dominação dos militares que 

colocaram na presidência do país cinco generais.  

 
A  sociedade foi drasticamente impedida de se expressar: cassada em seu direito de 
voto, censurada em suas manifestações e quando descontente, era reprimida pela 
força das armas. O Brasil teve neste período muitos de seus filhos presos, 
torturados, exilados e mortos pela violência dos órgãos de repressão. (COTRIM, 
1999 p.307). 
 
 

O primeiro presidente do regime militar, Castello Branco (1964-1967) mostrou em seu 

discurso de posse, que pretendia contar com a  participação de todas as camadas populares na 

tarefa de planejamento e coordenação da nação, mas paradoxalmente assinou o Ato 

Institucional nº 2 em 27.10.65, instituição esta que veio reforçar o poder do Executivo sobre o 

Congresso Nacional, alterar o funcionamento do Poder Judiciário e modificar a representação 

política. 

O Ato extinguia todos os partidos políticos existentes e criava dois: Arena - Aliança 

Renovadora Nacional, para apoiar o governo e outro o MDB - Movimento Democrático Brasileiro, 

para fazer oposição, mas sob controle do governo. Foi criada também a Lei de Segurança 

Nacional que enquadrava como inimigos da pátria todos os cidadãos que se opusessem ao 

governo militar.  

Posteriormente foi assinado o Ato Institucional nº 3 que estabelecia o fim das eleições 

diretas para governadores e prefeitos das capitais e o Ato Institucional nº 4 que dava ao governo 

poderes para elaborar uma nova Constituição.  

 

                                                                 
43 Discurso de abertura do Encontro da  SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência , 1978 realizado na PUC-SP.  
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(...) o  poder militar foi consolidado  quando em  23/12/68, o Marechal Costa e Silva, 
Presidente no exercício de 1967 a 1969 decretou o AI-5, que foi o mais abrangente e 
autoritário entre os atos institucionais, visto que entre outras medidas, fechou o 
Congresso Nacional, Assembléias Estaduais, Câmaras Municipais e podia cassar  os 
direitos políticos de qualquer indivíduo por dez anos.  (BIERRENBACH,1987). 
 
 

As diretrizes do Governo Costa e Silva constavam do Programa Estratégico de 

Desenvolvimento (PED) e eram direcionadas ao controle da inflação e à aceleração do 

desenvolvimento, programas estes que para terem sucesso, exigiam sacrifícios de ordem 

econômica e social da população.  

Uma cuidadosa e cara campanha publicitária tentava melhorar a imagem do governo 

junto ao povo. Um dos slogans dizia: "Brasil, ame-o ou deixe-o", que na prática significava, apóie 

o governo militar ou deixe o país. (COTRIM,1999). 

São José dos Campos foi expressão intensa das grandes transformações que viveu o 

Brasil nesse período. 

 

2.2.2 A vida joseense no período de 50 a 70. 

 
 
 

       
 

Figura 2.7.  Rua 15 de Novembro,1952 

Fonte: Acervo Sergio Weiss. 
 
 

São José dos Campos até 1950, era uma pacata cidade de baixa densidade 

demográfica, pois sua área terrestre de 1.102 km2 era ocupada por 44.804 habitantes, dos quais 
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18.204 pertenciam à zona rural e 47,11% dos  indivíduos com mais de 7 anos eram analfabetos. 

A descentralização das indústrias trouxe novo rumo à cidade.  

Até então a economia era resultante de algumas indústrias locais como olarias, 

cerâmicas (telhas, manilhas e louças) e tecelagens que se somavam às atividades agrícolas, já 

em fase de declínio, e da pecuária que se expandia. 

As transformações políticas e econômicas nacionais que estavam em curso e que iriam 

mudar a história e a configuração do espaço urbano joseense, entretanto, pouco se faziam notar 

até então pela população local. 

Em 1950 foi inaugurada a Rodovia Presidente Dutra, de traçado que usava engenharia 

de solo, diminuindo a distância e o tempo de viagem entre São Paulo e Rio de Janeiro. A “Dutra” 

foi recurso necessário para a implantação de novas indústrias em São José.  

Na mesma época sanatórios e pensões começavam a ser desativados, como 

conseqüência das conquistas da ciência que trazia melhores condições terapêuticas para os 

doentes de tuberculose.  

Instalou-se o Centro Tecnológico de Aeronáutica (CTA), cujo funcionamento causou 

grande impacto sobre a vida da cidade, influindo inclusive, no que seria mais tarde o complexo 

tecnológico industrial e aeroespacial com a implantação, ainda nos anos 50, do  ITA - Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica e do IPD - Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento. 

O crescimento demográfico era evidente e expressivo: se em 1940 eram 36.279 

habitantes e em 1950, 44.804, em 1960 já eram 76.994. De 1940 a 1960, isto é em 20 anos, a 

população cresceu mais de 100%. A intensificação do processo de urbanização do município, 

que apresentava uma taxa de urbanização de 39,90% em 1940, passa a 59,37% em 1950 e 

73,36% em 1960.  

A cidade crescia a olhos vistos, mas o processo se dava sem planejamento e seus 

efeitos eram sentidos pela população e pela administração municipal. 

A  Figura 2.8 mostra a mancha urbana de São José dos Campos até 1952, estreita no 

sentido Leste-Oeste e alongada no sentido Norte-Sul ao longo da Estrada SP-50. Ao Norte do 

centro original está o bairro de Santana, chegando à margem do Rio Paraíba. Uma pequena 

mancha mostra a ocupação que se iniciava no outro lado do rio. 

Na entrada dos anos 50, como já citado, o município sofre grandes transformações com 

a inauguração da Rodovia Presidente Dutra, o fim da Fase Sanatorial, a implantação do Centro 

Técnico de Aeronáutica. Nos anos  60 a política de descentralização da região metropolitana de 
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São Paulo provoca o deslocamento para São José dos Campos de empresas atuantes na 

capital, como a Alpargatas, Matarazzo, Johnson & Johnson, Erickson entre outras. 

 

Figura 2.8.  Evolução urbana até 1952 

Fonte:Secretaria Planejamento da PMSJC 44 

 

A BR 116 (Rodovia Dutra) cortara a cidade no sentido Leste-Oeste e em suas margens, 

na direção em que as novas indústrias procuravam se instalar, é que apareciam os novos 

loteamentos. Além de distantes do núcleo original onde havia recursos de infra-estrutura, muitas 

vezes esses loteamentos invadiam áreas rurais produtivas. 

 
 
O primeiro Código de Obras (Lei nº 281 de 11/01/54) considerava a zona urbana e 
suburbana subdividida em zonas de usos específicos. Proibia o arruamento em 
terrenos baixos e alagados e dispunha sobre as construções, demolições, abertura de 
vias e loteamentos. Posteriormente, em 1959 (28 de setembro) foi instituído um novo 
perímetro para o município para fins de implantação de loteamento, preservando a 
zona rural para a sua opção natural, através do Decreto nº 286. (CHUSTER, 1999).  
 
 

Entre 50 e 60 a população do município teve um crescimento de 72% (passando de 44.804 a 77.533 habitantes) e 
entre 60 e 70 de 91,3%. AnexoIV 
 
 
                                                                 
44 O original da PMSJC apresenta o crescimento de cada período com diferentes reticulas. A interferência com uso de cor foi feita 
para este trabalho: sobre cada área diferenciada por reticula, uma cor. 
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O crescimento demográfico vinha intensificando o processo de urbanização desde os 

anos 50, porém de modo desordenado, conforme mostra 

a  Figura 2.9  

 

 
Figura 2.9.  Evolução urbana 1952-1960 

Fonte: Secretaria de Planejamento da PMSJC 

 

Observa-se que havia uma especial atenção da administração para organizar o uso do 

solo no município, mas a ocupação real  não conferia  com  as  propostas contidas  no  

Decreto nº 286. A prefeitura perdera o controle da situação. Em 1957, na gestão do Prefeito 

Elmano Ferreira Veloso, foi firmado um convênio entre o Centro de Pesquisa e Estudos 

Urbanísticos da FAU-USP e a Secretaria de Viação e Obras Públicas do Estado de São Paulo, 

pois o decreto 28.399/57, promulgado pelo então Governador Jânio Quadros, previa que as 

dotações orçamentárias para as Estâncias Hidrominerais45 95%, fator este ficariam 

condicionadas às discriminações contidas nos Planos Diretores.  

Era, portanto, necessário que a Administração Municipal providenciasse a elaboração de 

um Plano Diretor, cujos custos seriam pagos pelo Estado e pela Prefeitura. Um plano preliminar 

                                                                 
45 São José passou a ser Estância Hidromineral Natural quando passou a vigorar a Lei nº01 de 18/09/47.  
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visava, mesmo que provisoriamente, ordenar o desenvolvimento aparentemente caótico que se 

realizava no município.  

Numa etapa posterior seriam elaborados planos de desenvolvimento econômico e social 

que equacionariam com clareza as tendências e diretrizes para um desenvolvimento físico 

territorial. 

 Bologna (2000) comenta em seu trabalho que as medidas refletiam grande preocupação 

urbanística, sendo por isso São José um dos municípios pioneiros na modernização da estrutura 

urbana. Observa também que: 

 
(...) esse plano, baseava-se na idéia de que a cidade deve ser planejada como 
organismo polinucleado, com diversos centros e subcentros urbanos. (...) a falta de 
operacionalização dos planos se deu por falta de identidade entre os objetivos do 
plano e os verdadeiros ideais da prefeitura, ou melhor, da política do governo. 
(BOLOGNA , 2000). 

 
 
 Chuster (1999), por sua vez, afirma que: “definição de planos setoriais na perspectiva 

usada, transformaria São José em futuro próximo em centro metropolitano, ponto de 

convergência de interesses regionais”.  

A Rodovia Presidente Dutra teve sua pista duplicada (entre 1964 e 1967) com o auxilio 

do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), do que resultou a imposição de consultoria 

americana para a sua engenharia.. O censo demográfico apontou um crescimento populacional 

na década de 60 de que alterou visivelmente a fisionomia do município: “diversas indústrias 
chegaram durante toda a década, sendo que as indústrias aeronáutica e bélica consolidariam 

São José como referência no Brasil e no exterior”  (CHUSTER, 1999). 

Com um novo perfil industrial, São José dos Campos passou a atrair outros 

empreendimentos ligados às atividades de tecnologia mais avançada, com ênfase militar. A 

principal empresa dessa nova fase foi a Embraer criada em 1969; à mesma época também 

foram instaladas a Amplimatic, Avibrás, Engesa e outras. 

A implantação do Porto de São Sebastião e a inauguração da rodovia D. Pedro I, ligando 

a Via Dutra a Campinas, sinalizavam que o ritmo de desenvolvimento só tenderia a aumentar.  

Curioso é que o perímetro urbano definido em 1959, continha os loteamentos 

implantados desde a década de 50, bem como as grandes áreas vazias e foi retraído em 1962 

através da Lei 934/62. Em 1967 através da Lei 1359 novamente houve uma ampliação do 

perímetro urbano que procurava delimitar basicamente as áreas ocupadas por loteamentos.  
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Em 1969 a SERETE S.A. Engenharia, Consultoria e Planejamento Ltda. e Jorge Wilheim 

Arquitetos Associados foram contratados pela prefeitura com o objetivo de elaborar um estudo 

preliminar do município, o qual daria subsídios para um Plano de Desenvolvimento Local 

Integrado. Em seis semanas já havia relatos do estudo preliminar do PDI (1969) que, sobre a 

questão urbanística, mostrava o seguinte diagnóstico:  

 
 
Apresenta graves problemas: baixa densidade, área urbana cortada por uma rodovia 
cujo tráfego tende a crescer, problemas topográficos que dificultam a drenagem e o 
esgoto, a cidade é cortada por tráfego intermunicipal (para Campos do Jordão) e 
carência de pavimentação, que dificulta e diminui as opções de tráfego.  
Em relação ao uso do solo é relatado que este está se dando de forma espontânea e 
indisciplinada, carecendo de objetivos e de estratégias globais, motivados sobretudo 
pela dinâmica de oferta de loteamentos, e pelos empecilhos naturais e artificiais - 
Plano de 1970. (CHUSTER, 1999). 

 

Constatou-se ainda que no centro da cidade havia dez quarteirões bem equipados, nos 

quais se concentrava quase a totalidade das atividades comerciais, bancárias, administrativas e 

recreativas. 

A estrutura viária era constituída por um eixo perpendicular à Dutra, desdobrando-se em 

um anel na região central, de onde partiam as ramificações. A Via Dutra era usada para tráfego 

urbano, pois não havia  outra ligação no sentido Leste-Oeste para alcançar os bairros e locais de 

trabalho mais afastados.  

Quanto à situação urbanística, os engenheiros e arquitetos fizeram observações 

importantes, e consideraram como um grave problema, a presença da construção de prédios 

residenciais ao longo da crista que marca a falésia sobre o banhado.  

Na esfera do governo, as políticas desenvolvimentistas que objetivavam levar o Brasil à 

categoria de potência emergente, inserido-o no contexto da economia internacional (Plano de 

Metas do período JK e os PNDs dos governos militares), aumentaram o parque industrial de São 

Paulo de tal modo que os problemas de infra-estrutura, especialmente aqueles ligados à 

habitação e transporte, foram se tornando bastante complexos e não havia disponibilidade de 

recursos para  solucioná-los.  Foi então que: 

 
 
 
(...) a partir dos anos  60 as funções da metrópole paulistana foram redefinidas e 
uma política de descentralização industrial estimulava o crescimento em direção ao 
interior do estado.Vários municípios do Estado de São Paulo foram beneficiados, e, 
em especial São José dos Campos, devido à sua localização privilegiada. 
(TARTAGLIA,1988). 



                                                                                                                                    

 

74
 

 
. 
 

Além da  estratégica localização e da concentração de recursos hídricos, as políticas 

adotadas pelo município de São José dos Campos para atrair as indústrias, também se 

refletiram diretamente sobre o crescimento econômico da cidade, pois em função delas e devido 

à dinâmica da acumulação, a atividade industrial se acelerou com a implantação de novas 

unidades e a expansão das já existentes.  

O município, através da Lei de 04/01/70, concedia isenções tributárias, efetuava 

doações de áreas privilegiadas, favorecendo assim a política de descentralização idealizada 

pelos Governos Federal e Estadual.46 O município passa a se modernizar e elevar as taxas de 

urbanização: no período de 1950 a 1960 registrou-se 5,6% a.a. e entre 1960 e 1970 6,7%. 

O modo brusco como o progresso chegou a São José não permitiu que fossem 

amenizados os seus efeitos indesejados, resultante de um jogo de interesses econômicos e 

políticos que envolviam o Estado, o capital estrangeiro e populações específicas de vários 

estratos: empresários, profissionais liberais migrantes e outros. Nesse jogo as regras não são 

iguais para todos e os efeitos do progresso não são controláveis ou previsíveis. 

A internacionalização do capital no Brasil, como examinamos desde a política de JK e 

depois pelos governos militares, vem se concretizando com a anuência da classe média e do 

Estado, e estes ao se submeterem ao capital externo, perderam espaço político e deixaram que 

a promoção do desenvolvimento econômico se desse sem responsabilidades e 

comprometimentos com o sistema social. 

 

O Brasil vivia momentos muito difíceis. O Governo que se estabeleceu com o golpe que 

derrubou o governo em março de 64, até 1968 já havia decretado 5 Atos Institucionais. O AI -5 

(dezembro de 1968) interferiu diretamente na produção cultural e na divulgação de produções 

artísticas, como na divulgação de idéias e opiniões de intelectuais, políticos, líderes sindicais, 

artistas populares e qualquer cidadão que criticasse ou mostrasse qualquer  discordância ao 

Governo.  Estes eram considerados subversivos e/ou comunistas; cassação, prisão, tortura e 

exílio eram práticas habituais do regime, aplicáveis a tais cidadãos. 

                                                                 
46 Sobre o conceito de descentralização a geógrafa Sandra Lencioni em Emprego e Exclusão Social na Reestruturação Urbano-
Industrial do Estado de São Paulo, (Revista FAPESP, Jan/Fev 2001 p.72) considera que é mais adequado descontração, pois 
um exame da  interiorização da indústria e o esgarçamento do tecido metropolitano iniciados nos anos 70, mostra que a 
estratégia de cisão territorial das empresas, ao manter o gerenciamento empresarial no centro metropolitano, intensifica ainda 
mais a função de direção do capital que a metrópole desempenha. 
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Apesar do clima do regime de exceção que tomava conta do país --  vivido em São José 

com a prisão e desligamento de alunos e professores do ITA47, profissionais e jornalistas da 

cidade -- a maior parte da população não tinha se dado conta da gravidade das medidas 

governamentais.  

O Brigadeiro Sobral, gentil e bem educado, em seus primeiros contatos com os 

dirigentes da cidade, não parecia fazer parte da força revolucionária. 

 

 
 

Figura 2.10. Prefeito Veloso ao violão e Brigadeiro Sobral, dias antes da deposição do primeiro e posse do 
segundo. 

Fonte: Acervo Sergio Weiss. 
 

Em Janeiro de 1970 por ordem do Governador Abreu Sodré, o então Prefeito Elmano 

Ferreira Veloso foi afastado do cargo e nomeado o Brigadeiro Sérgio Sobral de Oliveira. 

Em sua edição de 5 de fevereiro de 1970, o Jornal Valeparaibano, publicou matéria 

sobre o militar Sérgio Sobral de Oliveira que sucedia o Prefeito Elmano Veloso, enaltecendo seu 

passado de administrador, pois como oficial havia ocupado vários postos desde sua passagem 

pelo Centro Técnico de Aeronáutica e, após ter sido reformado como Brigadeiro, havia sido um 

dos implantadores da Comissão Nacional de Atividades Espaciais -CNAE. (O 

VALEPARAIBANO,05 fev.1970) 

 

 

                                                                 
47 V. “O ITA em seu pior momento” publicado em Histórias para contar, amigos para encontrar. Livro da AAAITA, 2001.  
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Enquanto Sobral ocupava função na CNAE, foi convidado a dirigir a Fundação Padre 

Anchieta - TV Cultura de São Paulo, voltando a mostrar a eficiência de seus métodos.(O 

Valeparaibano,05/02/70). O noticiário continuava a enaltecer a figura do Brigadeiro Sobral e sua 

formação militar era lembrada como decisiva para que ele fosse um bom prefeito.(idem). 

 
 
 
2.3 A década de 70: São José, o município que mais cresce no Brasil 
 
 
Ordem, progresso e o desmanche das organizações espontâneas  e tradicionais.  
 

2.3.1 Nova Ordem e Progresso no Brasil 

 
Para que se possa entender as influências advindas do acelerado processo de 

urbanização que aconteceu em São José dos Campos nos anos 70, é necessário que se retome 

os ideais que vinham orientando a política econômica do governo brasileiro, desde Juscelino 

Kubitschek de Oliveira, formalizados em planos e modelos que propiciaram a este período ser 

historicamente conhecido como “Milagre Econômico” (1968-1973) do qual a industrialização, a 

situação política e cultural de São José dos Campos, a partir dos anos 70, são consequencias. 

Em 1969 quando assumiu o governo Emílio Garrastazu Médici  (1969 -1974), terceiro 

militar do regime que se estabeleceu em 1964, o Presidente contava com amplo poder ditatorial, 

pois cinco atos institucionais haviam  alterado a Constituição, e qualquer cidadão podia ser preso 

sem direito de defesa. Nas escolas, nas fábricas, na imprensa, nos teatros, a sociedade 

brasileira sentia “a mão de ferro” da ditadura (BIERRENBACH, 1987). 

O Governo Médici, ao fazer uma análise dos governos anteriores, concluiu que Castello 

Branco se dedicara à restauração econômica do país e que Costa e Silva desenvolvera uma 

política de expansão econômica acelerada. 

 Propôs então, através do Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento (IPND, 1971), 

elevar o Brasil à categoria de país desenvolvido, reduzindo a inflação, aumentando o PIB (Figura 

2.11) e a renda per capita, promovendo a expansão da exportação (Figura 2.12) e da taxa de 

emprego, investindo no campo siderúrgico, petroquímico, de transporte e de energia elétrica, 

conforme aponta Vieira (1985). 
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                                  Figura 2.11. Produto Interno Bruto do Brasil,1955-2000 

Fonte: Revista Conjuntura Econômica.SP:FGV. Junho 2000 

 

Esse período foi marcado por importantes ações que revelavam um  grande dinamismo 

governamental: estendeu-se para 200 milhas nosso mar territorial, implantou-se o Mobral, 

programa destinado a alfabetizar adultos, iniciou -se a construção da Transamazônica  e da 

Ponte Rio- Niterói.  

Havia um clima de  entusiasmo governamental que contagiava parte da população,  

especialmente a classe média. 

Várias empresas multinacionais fo ram atraídas pelas condições extremamente 

favoráveis, inclusive a mão-de-obra barata, pois o governo limitara de forma drástica, os 

aumentos reais de salários. 

No período 1968 a 1973 o PIB - Produto Interno Bruto, registrou crescimentos médios 

anuais da ordem de 10%, (Figura 2.11) que, somados às grandes obras apresentadas como 

símbolo de pujança, caracterizaram o "Milagre Econômico Brasileiro". 
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Vieira (1985) comenta que,  do ponto de vista econômico, os resultados pareciam positivos, mas 

a dívida externa que, em 1968 era de 3,9 bilhões de dólares, ultrapassou em 1973 aos 12,5 

bilhões de dólares.  

 

Figura 2.12. Comércio Exterior 

Fonte: Conjuntura Econômica.SP:FGV. Junho 2000 
 

Em março de 1974, Médici passou a Presidência da República ao General Ernesto 

Geisel, que deu continuidade à mesma política econômica, consolidando o modelo brasileiro de 

capitalismo industrial, através de uma economia de mercado voltada para a formação de uma 

sociedade moderna, dinâmica e competitiva.   

Manteve-se o controle da inflação, o reequilíbrio da balança de pagamentos e o 

crescimento acelerado, assim como a política de fusões e incorporações, favorecendo a criação 

de estruturas empresariais poderosas e ampliando as empresas nacionais  com os recursos 

financeiros externos. 

No plano econômico, o “milagre” durou pouco pois o surto de crescimento estava 

condicionado a uma conjuntura internacional favorável, mas momentânea e excepcional.  

Com a  crise do petróleo,  que teve inicio em 1973, a economia brasileira  sofreu um 

brusco impacto que evidenciou o início de uma longa crise. A situação econômica provocou certo 

enfraquecimento do Governo Militar que gradativamente foi perdendo um de seus principais 

argumentos para se manter no poder.  
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A ditadura não conseguia mais manter os índices de desenvolvimento e as oposições 

políticas foram lentamente se organizando (freqüentemente na clandestinidade)  para exigir a 

volta da democracia. 

O Governo Geisel (1974-1979) mostrou certa disposição para promover a  abertura 

democrática, conforme suas palavras: “um processo gradual, lento e seguro”  (COTRIM, 1999 

p.315).  

Houve por parte deste governo, certa diminuição da ação da censura sobre os meios de 

comunicação e também a garantia da realização em 1974, de eleições livres para senadores, 

deputados e vereadores. 

O resultado das eleições, entretanto, alteraram as decisões do governo, pois o MDB, 

partido de oposição saiu vitorioso. Os militares de “linha dura” ficaram surpresos e, não 

suportando os riscos de uma abertura democrática, continuaram agindo nos comandos dos 

órgãos de repressão com a mesma violência.48 A indignação da nação quanto à onda de 

violência chegou a níveis insuportáveis. 

O Presidente Geisel, tentando conter expressões de revolta e temendo que a situação 

fosse propícia ao avanço das oposições, chegou a afastar o Comandante do II Exército, um 

general, e também tomou providencias para limitar o poder político da população civil e de seus 

representantes.  

Foi assinada uma lei que veio limitar só ao rádio e à televisão, a propaganda eleitoral e 

em 1977, fez uma série de decretos de normas autoritárias, entre elas a que determinava que 

um terço dos senadores seriam escolhidos pelo governo.  Eram os senadores biônicos .  

No plano econômico, o Presidente Geisel elaborou o II PND - II Plano Nacional de 

Desenvolvimento  que enfatizava a necessidade de expansão das indústrias de bens de 

produção (máquinas, equipamentos pesados, aço, cobre, energia elétrica etc.), isto é, uma sólida 

infra-estrutura para o progresso econômico e industrial.  

Geisel pretendia elevar o Brasil a uma potência mundial e esse projeto deveria ser 

comandado exclusivamente pelo Estado, embora pudesse aceitar a colaboração desinteressada 

(e nunca impositiva) dos demais setores da sociedade. Nesse período estimulava -se a 

realização de grandes obras, chamadas  popularmente de obras faraônicas.49 

                                                                 
48 Nessa época 1975, o jornalista V. Herzog  foi preso e morto nas dependências do II Exército  . 
49 Como a exploração de minério de ferro da Serra de Carajás, a extração da bauxita através da ALBRAS e da ALUNORTE, a 
construção de hidrelétricas como Itaipu,  Sobradinho, Tucuruí, e o ingresso do Brasil na era da energia nuclear, marcado  pelos 
acordos feitos com a Alemanha Ocidental para a instalação de oito reatores nucleares no país. (COTRIM,1999 p. 343) 



                                                                                                                                    

 

80
 

Os objetivos previstos pelo II PND são considerados por vários historiadores como 

otimistas e audaciosos; argumentam que o país não dispunha de capital nem de condições 

internas para os investimentos  planejados pelo Governo, tanto assim que o Governo Militar 

parecia confiante de que um Estado forte poderia  moldar a sociedade brasileira segundo seu 

projeto político. Geisel, assim como seus antecessores do Regime Militar, agia como se a 

sociedade tivesse um papel passivo e o Estado fosse o sujeito  ativo da história. 

O grande equívoco deste tipo de projeto e, provavelmente a principal  causa do seu 

fracasso, se explica por não ter havido coincidência (ou concordância) entre o projeto do Estado 

e a vontade de outros agentes da sociedade, como banqueiros, empresários e trabalhadores. 

Mesmo tendo o Estado amplos poderes para exercer um regime autoritário, a sociedade não é  

monolítica e inerte, e, sim, uma realidade plural e dinâmica (BRUM, 2000 p.142). 

No entanto, esse período é considerado por muitas famílias de classe média como 

sendo de ordem e de prosperidade: tempos em que se ”comprava casa, sítio, casa de praia etc”. 

A taxa de crescimento econômico, de fato, era elevada, porém o “Milagre Econômico 

Brasileiro” e o Brasil - Potência, têm sido apontados  por alguns estudiosos, muito mais pelos 

seus efeitos nefastos, que logo em seguida vieram fazer parte da vida  da população, que são 

apontados por Chiavenato (1994): 

 
1) Os militares e seus sócios não se limitaram a subverter o processo político: também 

intervieram vigorosamente na economia brasileira, trocando o modelo capitalista 
dependente pela pura e simples subserviência. Favoreceu-se uma progressiva 
concentração de renda e achatamento salar ial, que serviu de base para a 
desnacionalização da economia. 

 
2) O aumento da dívida externa reduziu a independência política do governo em 

negociações com países e instituições credoras e aumentou a dependência tecnológica.  
 

3) Graças à acumulação de renda, uma pequena parcela da classe média passa a consumir 
mais, a ser considerada classe média alta, devido aos altos salários que privilegiavam 
uma minoria de assalariados e que favoreceu a especulação financeira.  

 
 

2.3.2 As multinacionais em São José  dos Campos 
 

 

Como já citado anteriormente, a Lei municipal de 04/01/70, concedia isenções tributarias 

e efetuava doações de áreas, em consonância com a política de descentralização industrial dos 

Governos Federal e Estadual. 
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Assim se instalaram em São José dos Campos indústrias multinacionais como a Kodak 

em 1972, a Phillips em 1973, a Panasonic em 1974, a MacQuay em 1975, a Monsanto em 1976, 

a Kone em 1978, que compuseram parte do parque industrial da cidade. 

Na década de 70 estão registrados em São José 284 estabelecimentos industriais, que 

empregavam 17.866 pessoas. Na década de 80 já eram 390 indústrias com 49.917 pessoas 

empregadas. (PMSJC – Indústrias em SJC, 1997 p.6) É do intenso processo de urbanização 

nesse período que tratar-se-á a seguir. 

 

2.3.3 O processo de  urbanização na década de 70 
 
   

É certo que, desde 1950 o município vem se modernizando e elevando as taxas de 

urbanização, entretanto é a década de 70 que marca a história de São José como época áurea, 

tanto em dados como na memória da população. 

Em janeiro de 1970 o Prefeito Elmano Ferreira Veloso instituíra uma Assessoria de 

Coordenação do Planejamento Municipal diretamente subordinada ao gabinete do prefeito, mas  

logo em seguida  o Prefeito Veloso  foi deposto e, com a posse do Brigadeiro Sérgio Sobral de 

Oliveira, tal assessoria foi extinta junto a toda a estrutura administrativa que vigorara até então.  

Em seus primeiros atos, o novo prefeito Sérgio Sobral de Oliveira montou outra estrutura 

administrativa  inclusive para o Planejamento. Assinou um contrato com a SERETE (que já havia 

iniciado trabalhos a pedido do Prefeito Veloso) e deu continuidade às providências para um 

Plano Diretor Integrado. 

O Prefeito Sobral, respaldado pelos diagnósticos feitos pela SERETE S.A. Engenharia, 

deu início a uma administração municipal racional que tinha objetivos bem definidos, ou seja, 

atender às novas perspectivas sócio-econômicas da cidade. O Governo Militar garantia recursos 

às cidades que eram sede de parte significativa do Plano de Desenvolvimento Econômico e do 

"Milagre Econômico Brasileiro". 

Assim, menos por milagre e mais pela entrada de capital externo na forma de 

investimentos e empréstimos, havia recursos e eles chegavam a São José dos Campos. No 

período 70/80 o crescimento da população urbana atingiu 6,82% a.a. como podemos observar 

na  Figura 2.13.  

“A urbanização está relacionada às transformações tecnológicas e as conseqüências na 
industrialização, à concentração demográfica e transformações na estrutura social, com a 
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emergência de uma nova classe média”  (WRIGHT MILLS,1979).  Processo que São José 

viveria  por completo. 

A população crescia visivelmente porque fluxos migratórios procuravam o município, 

atraídos pelo mercado de trabalho que se abria nas indústrias que estavam sendo implantadas, 

na construção civil e no setor de serviços, que se ampliavam como conseqüência. 

            
Figura 2.13: Evolução populacional do Município 1940-1996 

                  Fonte:gráfico construído a partir de dados divulgados  pela FIBGE.  
 

Para atender a esta nova realidade, houve a ampliação da infra-estrutura, de 

equipamentos e de serviços  urbanos. 

A Companhia Telefônica, por exemplo, em março de 1972, inaugurou um prédio em 

terreno cedido pela prefeitura e instalou na praça Cônego Lima, cabines telefônicas para uso da 

população, e ampliou a rede local. 

Datam desta época também, a construção do Paço Municipal, do "Teatrão" na Vila 

Industrial, do Pronto Socorro Municipal, e da avenida Fundo do Vale. Um novo terminal de 

ônibus interurbano foi inaugurado em 1976, em terreno de 8500 m2 no Jardim Paulista, com 

3500 m2 de construção e capacidade para 500 partidas diárias.  

Na década de 70 São José dos Campos era a cidade que mais crescia economicamente 

no Estado, apresentando um índice de 82,73% de aumento na arrecadação municipal 

(FITTIPALDI, 1974). 
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As políticas adotadas pelo município de São José dos Campos que tinham por objetivo 

atrair indústrias, refletiam-se agora diretamente sobre o crescimento econômico da cidade pois 

em função delas, e, devido a dinâmica da acumulação, a atividade industrial  acelerou-se com a 

implantação de novas unidades e expansão das já existentes.  

As alterações que se processavam  causavam certo desconforto  aos que já habitavam 

a cidade e percebiam a  vulnerabilidade “de sua terra”, diante dos impulsos modernizantes, mas  

as mudanças eram também consideradas como símbolos do progresso, do desenvolvimento, 

“coisas de 1o mundo”. 

Houve tentativas de participação e até conflitos, como por exemplo, quando o Instituto 

de Arquitetos do Brasil (IAB) - Núcleo de São José e a Câmara dos Vereadores provavelmente 

ainda não consciente de que a situação política do país e da cidade mudara, se manifestara para 

que se formalizasse uma lei de zoneamento.  

Em junho de 1971, a arquiteta Iolene Cordeiro, em nome do prefeito, visitou a Câmara e 

entre outros informes esclareceu que “qualquer assunto referente ao zoneamento seria de 

exclusiva competência do Executivo, a ser estabelecido por decreto: não sendo mais motivo de 
preocupação da Câmara”.(O VALEPARAIBANO 30 jul.1971). 

Em 17 de agosto de 1971 foi votada pela Câmara Municipal a Lei 1606/71, a primeira lei 

de zoneamento de São José dos Campos, que tem como objetivo reestruturar e estruturar o 

Município que experimentava rápidas mudanças e significativas transformações. Foi originária de 

um Plano Diretor, cujos postulados, pesquisa e diretrizes obedeceram a uma série de fases 

devidamente planejadas. 

Na Lei 1606/71 as áreas urbanas e de expansão urbana passaram a ser classificadas 

em zonas: ZpH - de predominância habitacional, ZC-central (para prédios públicos e serviços) 

ZpC - de predominância comercial, ZI- industrial, ZpI- de predominância industrial, ZpR - de 

predominância recreacional e ZE- especial (Figura 2.14). 
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Figura 2.14. Mapa de zoneamento urbano - Lei 1606 /1971 

Fonte: PMSJC (apud CHUSTER,1999).  
 

A ZpHA, corresponde a cerca de 7,55% do total das áreas com zoneamento urbano e 

define regras de ocupação que garantem loteamentos mais elitizados. Abrange o Jardim 

Esplanada, Jardim Apolo, parte da Vila Ady Ana, Santa Rita, Jardim Alvorada, e Jardim das 

Indústrias. Esses dois últimos separados dos demais por áreas sem zoneamento, como era o 

caso da área de propriedade da Ford (atualmente são os condomínios Jardins Aquarius e 

Sunset). A zona industrial era basicamente ao longo da Dutra nos loteamentos existente ao sul 

da rodovia e ao norte do rio Paraíba, às vezes ocupando zona rural como as áreas onde se 

instalaram a National, a Phillips, a Fiel, a Tecnasa, a Embraer, a Aerotec, a Amplimatic,a  

Engesa e a Hitachi. 

A zona comercial ocupava a região do núcleo central e se estendia para Vila Maria e Vila 

Ady-Ana. O platô central em direção a região leste seria ocupado por bairros residenciais A e B. 

O plano estimulava a construção de edifícios para habitações coletivas, comerciais, 

conjuntos habitacionais em ZpI, fixando coeficientes de aproveitamento diferenciado em relação 

à área do lote.  
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Havia loteamentos não dotados de infra-estrutura e construções em situação irregulares 

que vinham dos anos 60. A prefeitura através dos decretos no 1792 e no 1826 anistiou 

construções irregulares e clandestinas, beneficiando loteamentos destinados à classe operária. 

Recomendava entretanto vigilância severa sobre o surgimento de novas irregularidades 

(CHUSTER,1999).  

           A malha urbana possuía configuração esparsa e descontínua, segundo parecer de 

Bologna a partir de análise de foto aérea de 1973.( Artigo “O Zoneamento em São José dos 

Campos” p. 71-97, s/d – Biblioteca do DPCD – Univap).  

              Um fato relevante de ocupação territorial (setor nordeste) foi a instalação da Refinaria 

Henrique Lage-REVAP, décima e última refinaria construída pela Petrobrás. 

Concebida no Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) do governo de Emílio 

Garrastazu Médici, sua implantação começou em fevereiro de 1974 e as operações tiveram 

início em 1980. 

De início seria construída em um terreno situado atrás da Kodak, mas foi a forte 

argumentação do prefeito Sobral junto ao Governo Federal que a levou para perto da Dutra. 

A refinaria se instalou tomando uma área de 540 alqueires, aproximadamente 10 

quilômetros quadrados à margem da Dutra, área equivalente à do CTA, ou seja 8% da zona 

urbana do município. Esta área era ocupada por dezesseis loteamentos irregulares. “Há a 

hipótese de que o Prefeito Sobral, deste modo, se livrara dos 5 mil lotes que demandariam 

investimentos em infra-estrutura e solução para problemas sociais”. (CHUSTER, 1999). 
 A ocupação da área pela Petrobrás é considerada por arquitetos, urbanistas e  

ambientalistas como imprópria pois viria a ser um bloqueio à expansão urbana na região leste e 

a criar problemas à preservação ambiental da região. 

Em 1973, o crescimento demográfico e industrial era tão promissor que começaram os 

estudos para implantação de uma nova cidade capaz de abrigar 120.000 habitantes e cerca de 

24.000 unidades residenciais. O projeto denominado Urbanova previa a construção de 14 

milhões de m² situados entre as margens do rio Paraíba e Jaguarí na região noroeste do 

município. Em 1974, com a lei 1707/4 que expandiu o perímetro urbano, a Urbanova foi 

incorporada à zona urbana. 

O forte controle sobre o uso do solo urbano estimulou o surgimento de loteamentos 

clandestinos com características de chácaras como a Pousada do Vale, Veraneio  e Torrão de 

Ouro, fora do perímetro urbano e de expansão. 
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Em 1975, o crescimento demográfico e o aspecto físico da cidade, mostravam a 

necessidade de se estudar a reformulação da lei de zoneamento pois o zoneamento em  vigor 

não estava correspondendo às necessidades da população. Bairros residenciais estavam em 

zonas industriais, comércio e economia informal se instalavam espontaneamente em áreas não 

comerciais segundo a legislação. Havia necessidade de se ampliar os tipos de zonas 

residenciais pois a lei em vigor privilegiava os tipos A e B, o que não correspondia à realidade.  

O crescimento populacional nessas décadas em São José, continha também os 

migrantes sem qualificação profissional. Tal fenômeno e suas conseqüências seriam previsíveis!

 Afinal, no Brasil, são conhecidas as questões ligadas ao êxodo rural. 

Estimulado pela falência da economia agrária em várias regiões, premido em abandonar 

o campo e incapaz de ser absorvido pelas pequenas cidades, o indivíduo migra para centros 

urbanos buscando trabalho para sobreviver, criando assim uma demanda extraordinária de 

habitações e outros recursos de infra-estrutura. 

Os terrenos do perímetro urbano foram tão valorizados que não eram acessíveis à 

população de baixa renda e não havia nenhuma iniciativa da Administração Municipal para 

resolver o problema,apenas de dificultar as ocupações fora da lei. 

Em julho de 1975 a administração municipal passou à responsabilidade do Engº 

Ednardo José de Paula Santos, prefeito nomeado que permaneceu no cargo até 30 de julho de 

1978, quando foi empossado um prefeito eleito por eleições diretas.50  

A expansão urbana continua no fim da década de 70, estendendo-se a Sudoeste, com a 

continuação do loteamento Jardim Satélite e implantação do Bosque dos Eucaliptos (Figura 

2.15).  

Os estudos iniciados em 1975 foram concluídos em 1977, mas a nova lei só foi 

viabilizada em 1978 depois que o projeto foi reformulado e aprovado como a lei 2263/80 . 

O crescimento urbano até 1980 se deu, portanto, fundamentado nas leis 1623/71 (Plano 

Diretor) e 1359/76 (Perímetro Urbano) e 1606/76 (de zoneamento), que teve como conseqüência 

entre outras coisas, o estímulo à construção de unidades residenciais para a classe média.  

Havia  também flexibilidade nas leis. Vitor Chuster (1999) informa em seu trabalho que a 

lei 1.606/71 nos seus 8 anos e três meses de vigência sofreu 36 alterações em forma de leis e 

decretos. Os perímetros das zonas de uso foram criados recriados, expandidos, encolhidos, 

                                                                 
50 A cidade deixara de ser Estância pela Lei 1402 de 05/10/77do então deputado estadual Robson Riedel Marinho e realizara 
eleições diretas em 1978. 
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enfim sujeitos aos mais variados movimentos mediante apenas a promulgação de decretos 

(baixados pelo Poder Executivo). O município de São José contava com condições ideais para 

desenvolver-se integralmente como evocava o plano da administração, Plano de 

Desenvolvimento Integrado. Havia recursos nacionais, o PIB era alto com taxa de crescimento 

de 10% a.a., a arrecadação de ICM no município ocupava a terceira posição no Estado de São 

Paulo. 

 

 

Figura 2.15. Expansão Urbana 73 – 78 

Fonte:Secretaria de Planejamento da PMSJC 

 

2.3.4 Estratégias da administração para aumentar a arrecadação de ICM e 

modernizar o comércio local 

 

O empenho do Prefeito Sérgio Sobral de Oliveira em aumentar a arrecadação do ICM -

Imposto sobre a Circulação de Mercadorias- de São José dos Campos no inicio da década de 70 
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(como havia anunciado em discurso) 51, se fez através de incentivos e resultou em modernização 

do comércio local.  

 

 
 

Figura 2.16. Rua Siqueira Campos,1971.(Centro Comercial de São José) 
Fonte: Acervo Sergio Weiss. 

 

O crescimento da população ocasionado pela instalação das grandes indústrias na 

cidade não se refletia na expansão das vendas no comércio, na medida em que os 

consumidores, vindos de fora, haviam se habituado ao comércio de São Paulo, Rio de Janeiro 

etc. 

Para tentar reverter a situação, comerciantes e administração municipal se uniram e 

lançaram a campanha "Compre aqui", "O nosso progresso depende de você", "Compre tudo em 

São José dos Campos". Cartazes e faixas foram distribuídos pela cidade. Medidas paralelas 

foram acionadas, como a  abertura do comércio até às 22h e o incentivo à instalação de grandes 

lojas de departamentos e hipermercados de proprietários e grupos financeiros exógenos à 

cidade. A segunda etapa da campanha tinha como slogan "Compre em São José dos Campos e 

exija a Nota Fiscal”. 

Para dar mais peso ao movimento, a Prefeitura anunciou, em maio 1970, que passara a 

efetuar todas as suas compras em São José dos Campos. 

                                                                 
51 Discurso de posse do Brigadeiro Sobral. Ata da Câmara Municipal. Fevereiro de 1970 p.6.  
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Em agosto do mesmo ano, o jornal Valeparaibano divulgou a decisão da administração 

municipal de sortear um  ”Fusca” entre os clientes que exigissem nota fiscal em suas compras. 

O jornal e a Rádio Clube apoiavam também a campanha “Bairro contra Bairro”, que 

previa a construção de uma praça de esportes no bairro que obtivesse maior número de pontos, 

calculados pela quantidade de notas fiscais obtidas pelos moradores. O anúncio da competição, 

publicado diariamente pelo jornal conclamava: "Ajude a cidade a ajudar você". 

As lojas da Rua 15 de Novembro  foram notificadas para reformar  suas fachadas e para 

deixar suas vitrines iluminadas aos sábados e domingos das 18h às 22 h, para que os produtos 

ficassem expostos também nos fins-de-semana. 

A filial das Lojas Americanas foi construída em área desapropriada pela Prefeitura 

Municipal e cedida em regime de comodato à empresa por um período de 30 anos. A concessão 

da área, desagradou aos comerciantes locais, pois este tipo de vantagem só se destinava a 

empresários “de fora” e o objetivo era atrair empresas de grande porte que modernizassem o 

comercio local.  

Atraído também pelas facilidades oferecidas pela administração municipal, o grupo PEG 

PAG construiu o primeiro super supermercado de São José dos Campos no tempo recorde de 

130 dias. O terreno de 3.000 m² localizado na entrada da cidade também foi cedido em 

comodato por 30 anos, pela Prefeitura. Inaugurado em março de 1971 provocou 

congestionamento de trânsito na avenida Dr. Nelson D'Ávila. 

O PEG PAG iniciou suas atividades com 220 funcionários, prevendo um público de 8 mil 

pessoas por dia e com um estacionamento em três níveis com capacidade para 400 veículos. 

Dispunha de 25 mil itens, todos eles munidos de preços (as etiquetas nas mercadorias eram 

novidade), que eram mais baixos devido aos incentivos municipais.  

A inauguração das Lojas Americanas e do hipermercado Peg Pag, em 1971, estimulou o 

comércio local a incrementar a oferta de produtos e a estabelecer preços competitivos com o 

mercado dos grandes centros. Nesse mesmo ano, a família Saul Vieira, que já era  proprietária 

de estabelecimento comercial, inaugurou as Lojas Savilar, na Rua Sete de Setembro.  

Os comerciantes intensificaram a negociação com a Prefeitura para a construção de um 

centro comercial, que viria a se concretizar mais tarde com a  inauguração da Galeria Rossi, na 

Praça Cônego Lima, mais conhecida como “jardim das preguiças”, pois nas belas arvores que 

são velhas figueiras, viviam vários bichos. Por serem tão vagarosos “as preguiças” enquanto 

mudavam de  galho ou desciam das arvores atraiam os olhares  atentos  das crianças.  
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Como apoio ao comércio do centro da cidade foi construído o Calçadão na Rua Sete de 

Setembro. O fechamento do local ao trânsito de veículos, foi um dos primeiros projetos de 

modernização do comércio local sugerido, já na década de 60, ao poder público pelos lojistas de 

São José pois o intenso movimento pela via estreita e quase sem calçadas da Rua Sete, 

misturava-se ao trafego de bicicletas, causando transtornos a lojistas e consumidores.  

A obra  foi entregue à população no Natal de 1976 época em que o Brig. Sobral ja 

passara a prefeitura ao eng. Ednardo José de Paula Santos, nomeado pelo governador do 

Estado.  

Eram 3.500 m² de “calçadão”, jardineiras, lixeiras e “orelhões” com telefones públicos. O 

revestimento do piso em pedras portuguesas, as luminárias com lâmpadas de mercúrio e a 

padronização dos letreiros das lojas atraiam a atenção dos consumidores. 

 O movimento do comércio da Rua Sete naquele ano superou as expectativas, segundo 

declarações à época de Maurício Peneluppi, importante comerciante, para o Jornal do Sindicato 

do Comércio Varejista. 

Outra importante mudança no comércio local foi o surgimento do primeiro Shopping 

Center, instituição típica de cidades modernas do mundo capitalista. O projeto lançado em junho 

de 1974 pelas construtoras Garant e Abaeté foi inaugurado quatro anos depois. O prédio com 

17.000 m² de área foi construído em quatro pavimentos com capacidade para 81 lojas e dois 

subsolos com estacionamento para 200 veículos, no coração da cidade, em terreno que fora do 

Instituto de Educação João Cursino, à Rua Rubião Júnior. 

O Shopping Center São José inaugurado em maio de 78, sediava uma das maiores 

atrações noturnas da cidade, a Circus Discotheque, que no auge da “era disco music”  teve 

como convidados os atores Sônia Braga e Reginaldo Farias, que atuavam na novela Dancing 

Day’s da Rede Globo.  

A primeira loja de departamentos da cidade, Gabriel Gonçalves, foi construída em uma 

área de 1.345 m² na avenida Dr.Nelson D’Ávíla e empregava, à época da inauguração, 150 

funcionários e dispunha de 25 mil artigos nos mais variados setores. No segundo andar do 

prédio foi instalado um  restaurante e no terreno ao lado foi construído um estacionamento para 

50 veículos. 

Os pequenos comerciantes ou prestadores de serviços que sobreviveram à chegada do 

progresso em São José dos Campos lembram-se que (como atesta o depoimento de um 

sapateiro entrevistado da rua Humaitá): "O Dr. Sérgio (Sobral) mandava lata de tinta para a 
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gente mesmo pintar, se a gente não tivesse dinheiro para a reforma que ele queria.(...) mas a 

cidade tinha que ficar bonita". 
A procura pelo comércio local, quase todo local izado no centro e o aumento do número 

de automóveis, criou o problema da escassez de espaço disponível para estacionar. O Prefeito 

Sobral, administrador eficiente que era, já havia, desde 1970, providenciado a implantação do 

sistema de disco horário em algumas ruas do centro e em outubro de 73, foram instalados 

paquímetros na Praça Afonso Pena, Rua 15 de Novembro, Rua Coronel José Monteiro, Rua 

Sebastião Hummel e Avenida São José. Mesmo assim o jornal Valeparaibano nessa época, 

freqüentemente trazia noticias sobre o congestionamento do trânsito no centro.  

São José dos Campos passou a ser a terceira cidade do Estado em arrecadação de 

ICM. 

Inteiramente comprometida com a lógica do desenvolvimento econômico, a 

administração municipal como proteção ao trânsito então mais intenso, proibiu o tráfego de 

charretes e de bicicletas nas áreas mais movimentadas. Procissões e quermesses também 

foram proibidas, assim como manifestações populares que aconteciam nas ruas. Nesta ocasião 

sobreviveram apenas os desfiles cívicos e as paradas militares.  

 

2.3.5 Nova ordem administrativa: racionalidade, poder e repressão. 
 
 

Na indicação do Prefeito Sérgio Sobral de Oliveira, foi relevante o momento político pelo 

qual o Brasil passava. O Golpe Militar de 31 de março de 1964, havia mudado o destino do país 

e São José, como importante pólo industrial, viu acontecer uma disputa silenciosa entre o 

Exército e a Aeronáutica, pelo comando das ações de repressão durante o regime militar. 

Na cidade, foram presos sindicalistas, jornalistas, advogados e até mesmo o General 

Eurypedes de Jesus Zerbini que era comandante do 6o Regimento de Infantaria de Caçapava.52 

Em seu discurso de posse no gabinete do Prefeito, o Brig. Sobral colocou-se do seguinte 

modo: 

 
Não sou e nem pretendo tornar-me homem público. Encerro-me, pois, na minha 
modéstia e no  anonimato. Todos os sucessos serão fruto do trabalho de uma 
pequena equipe eminentemente técnica, que será empossada nestes breves dias. 
Assumirei pessoalmente a responsabilidade de meus fracassos. Pretendo inovar o 
processo de direção municipal. 
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Mostrando logo de inicio sua disposição de efetuar mudanças rápidas e decisivas na 

administração, e fazendo de um modo sutil, critica á administração anterior, ele deixava claro 

seus propósitos de reforma e que começava para São José dos Campos um novo período.  

A transição do governo foi um período difícil e que exigiu um bom exercício de tolerância 

e paciência da população. 

O novo prefeito foi responsável pela vinda de grandes empresas para São José ao ceder 

terrenos por trinta anos. Esta decisão, criticada, por muitos que acreditavam que esta e outras 

medidas expulsaram vários moradores joseenses do centro (por sua valorização imobiliária) para 

bairros mais afastados e  dificultava a sobrevivência do comerciante  típico do interior, pela 

entrada do comércio de grandes redes. Foi também muito elogiada por outros, pois a cidade veio 

a ser outra, com recursos e novidades de metrópole.  

Em 1974 o Prefeito Sérgio Sobral justificou o seu modelo de desenvolvimento através do 

seguinte depoimento ao deputado Ítalo Fittipaldi:  

 
(...) economia deslanchada, a população dobrando a curto prazo, perfil de cidade 
grande, parque industrial exigente em matéria de serviços, de infra-estrutura 
econômica e social. São José dos Campos não poderia aplicar métodos de rotina na 
ordenação de seu desenvolvimento. A cidade vai crescer de qualquer maneira, com 
ou sem planejamento, com ou sem disciplina. A economia em expansão resolveu um 
problema e cria dois novos. Ora, crescer com ordenação e tato é melhor que crescer 
dentro do tumulto e do caos (...). 

 
(...) a disciplina não custa nada, o que custa muito é o crescimento aos pescoções, 
que hoje tanto penaliza a quase totalidade das  cidades  brasileiras.  
 

 

Para alguns políticos, Sobral foi um legislador polêmico, criando desafetos á frente da 

administração municipal mas realizou principalmente no setor de obras públicas53 projetos 

indispensáveis ao desenvolvimento industrial que a cidade sediou. 

                                                                                                                                                                                              
52 MEIRELLES, M. Forças Armadas travam disputa por repressão.Jornal Vale do Paraíba. 1/4/2001. 
53 Para o Prefeito Emanuel Fernandes e parte significativa da população, Sérgio Sobral de Oliveira foi um dos melhores prefeitos 
surgidos no Brasil e São José dos Campos foi privilegiada em tê-lo como administrador. Sua obra e seu estilo eram 
inconfundíveis e continuam vivos na memória dos moradores mais antigos. A Folha de São Paulo, publicou: Ex -Prefeito Sérgio 
Sobral morre de infarto aos 74anos Publicado em 13/6/97. 
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2.4 De  1978 a  2000 
 

 

Em 1978 a cidade reconquistou autonomia política e houve eleição direta para prefeito 

em São José dos Campos.  

A população só participara de  eleição para prefeito no curto período de 1959 até 1966 

(graças a Lei NarcisoPieroni/58), pois São José, desde 1935  era classificada como estância 

climática  e depois hidromineral e era administrada por prefeitos nomeados. E em 1970 antes de 

terminar o mandato o prefeito eleito Elmano F. Veloso foi deposto por  intervenção federal .  

Várias tentativas de emancipação política do município foram feitas,  mas não tinham 

sido bem sucedidas.  Enfim, em 1978, o governador sancionou a Lei nº 1402 de 05/10/77 de 

autoria do então Deputado Estadual Robson Riedel Marinho. Moradores antigos do centro da 

cidade, contam que manifestações de alegria e de esperança tomavam conta dos bate -papos na 

frente da Câmara Municipal, no Largo da Matriz, nas portas do Mercado e no Bar Paulistano. 

Este último ficava à Rua 15 de Novembro, onde se localizava o centro financeiro, Câmara 

Municipal e comércio em geral, e era um ponto de encontro de homens para tomar café e 

conversar. 

Em todo o Brasil a população vivia momentos intensos de aflição e de esperança pois os 

sinais de fragilidade do sistema em vigor, sugeriam possibilidades de mudança. Desde  1977  

quando começaram as primeiras manifestações públicas contra o regime militar (até o fim em 

1985), protestos, reivindicações e outras manifestações organizadas por diversos setores da 

sociedade civil (profissionais liberais, religiosos, estudantes, artistas etc) movimentavam as ruas 

provocando muita tensão, pois  eram reprimidos pela polícia e outras forças governistas. 

Junto às reformas políticas como a Lei da Anistia (agosto de 1979), nova legislação 

partidária que acabava com o bipartidarismo, abrindo para o pluripartidarismo,  emergiam 

lideranças de antigas posições políticas através de novos partidos e  manifestações de 

resistência da chamada “direita” que passou a praticar ataques a bomba contra entidades civis 

como a Associação Brasileira de Imprensa (ABI)  e  a  Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).  

Houve  também  incêndios provocados, em bancas de jornal que vendiam periódicos “de 

esquerda”. Durante a visita do papa João Paulo II ao Brasil um grupo seqüestrou e espancou o 

jurista Dalmo Dallari, ligado à militância católica pelos direitos humanos.  
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Paradoxalmente, o inicio do declínio do “terrorismo de direita” contra a “abertura”, se deu 

com o atentado no pavilhão Riocentro, no Rio de Janeiro em 1981. 

Para comemorar o 1o de maio de 1981, Dia do Trabalho, um grande show com 

importantes artistas da musica popular brasileira, entre eles, alguns que  faziam oposição 

político-cultural ao regime  foi organizado por sindicalistas e “grupos de esquerda”.  

Os terroristas, ou melhor, alguns defensores do regime, pretendiam trancar as portas de 

emergência, cortar a energia elétrica e então explodiriam bombas no interior do pavilhão onde 

estariam cerca de 3 mil pessoas.  Uma das bombas, porém, explodiu dentro de um carro 

estacionado, terminando os preparativos para o ataque antes do momento previsto no colo de 

um dos agentes. Os militares ocupantes do carro eram ligados ao DOI-CODI do Rio de Janeiro. 

Um deles morreu e o outro ficou ferido gravemente.  

As investigações foram manipuladas e as conclusões que inocentavam os autores,foram 

consideradas patéticas até por agentes do governo. Diante da evidência dos fatos o General 

Golbery do Couto e Silva, braço direito do governo, pediu demissão em agosto de 1981. 

O episódio do Riocentro ainda está vivo na memória (de todos que têm  atualmente mais 

de 35 anos) e há dois anos o Programa Roda Viva da TV Cultura entrevistou o General Newton 

Cruz. Durante o programa, até mesmo para os experientes entrevistadores,(como o jornalista 

Paulo Markun) foi difícil interagir com a frieza de emoções e com a lógica que norteara as ações 

daquele senhor, autoridade  daquele sistema vigente. 

O regime militar  mostrava sinais  de declínio político desde o início dos anos 80 e foi se 

aprofundando cada vez mais, em grande parte devido à situação econômica do país, que 

piorava a cada ano. 

 Algumas questões começaram a dividir a oposição: como  reorganizar a sociedade e o 

Estado após a ditadura? Quais seriam as alternativas para o modelo econômico vigente? E 

várias outras questões menos objetivas, mas comuns em disputa de poder. 

Quando em 1978 tomou posse o prefeito eleito Joaquim Vicente Ferreira Bevilacqua, 

havia entre a população muito entusiasmo  pela conquista da autonomia política do município 

mas a cidade enfrentava graves problemas e muitas dificuldades. 

Do ponto de vista territorial, havia necessidade de se limitar áreas para expansão 

industrial e de ampliar os tipos de zonas residenciais, pois a lei em vigor considerava só os 

loteamentos tipo A e B, o que, conforme já apresentado, não correspondia à realidade da 

demanda.  
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Estudos iniciados em 1975 foram concluídos em 1977 mas a nova lei não foi viabilizada. 

Em 1978 reformulou-se novamente o projeto de lei, o que veio lá ser a lei 2263/80 (Figura 2.17.)  

 

 

 

Figura 2.17. Mapa de zoneamento urbano – Lei 2263/80 

Fonte:PMSJC (apud CHUSTER, 1999).  

 

Os terrenos residenciais do perímetro urbano foram valorizados e não eram acessíveis à 

população de baixa renda e a  falta de moradia  se mostrava como situação  de emergência.  

Em 1979 na Região Sudoeste iniciou-se a construção de casas populares como parte de 

um programa habitacional da administração municipal. O empreendimento foi denominado 

Conjunto Residencial Elmano Ferreira Veloso. Até 1981 já havia 847 unidades  e na segunda 

fase  foram liberados 1688 lotes para a construção. O Projeto previa um total de 8000 lotes. 

Na 2a metade do mandato, o prefeito passou a administração municipal para o 

presidente da Câmara, José Luis Carvalho de Almeida, pois disputaria a eleição para Deputado 

Federal.  
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De 1980 a 1982 houve o lançamento de loteamentos na Região Sudeste pelo custo 

acessível da terra. Estes loteamentos estavam dentro do perímetro urbano e de expansão do 

município, de acordo com a lei 2263/80, que fazia exigências legais quanto à infra-estrutura.  

A  ampliação do perímetro urbano do município em 1980 pela  Lei 2313, estimulou a 

implantação de loteamentos em áreas cada vez mais distantes dos centros urbanos e de 

trabalho, criando assim um grande número de vazios, explicáveis pelo baixo poder aquisitivo da 

população que procurava habitação.  

A situação econômica do país mostrava que acabara o "milagre brasileiro",  e os efeitos 

chegavam a São José. Preparando-se para disputar as eleições, a Fundação Pedroso Horta 

realizou uma pesquisa em São José para avaliar a situação em que se encontrava o município. 

Publicou então um caderno que informava sobre recursos, carências e as propostas políticas do 

partido PMDB diante de tal situação. Com a vitória na eleição de 1982, o partido já tinha “grosso 

modo” um  plano de governo. 

Em janeiro de 1983, tomou posse o prefeito eleito Robson Riedel Marinho. Dois anos 

depois a administração foi passada para Helio Augusto de Souza, vice – prefeito eleito, que veio 

a falecer prematuramente poucos meses depois da posse. O presidente da Câmara Antonio 

José M. Faria assumiu o governo e as propostas da Fundação Pedroso Horta continuaram 

orientando a administração. 

Quanto à ocupação territorial, a política de severa vigilância às situações irregulares de 

loteamentos não foram eficazes tanto que, a partir de 1984, a zona rural continuou a ser 

ocupada, agora de modo intenso, por loteamentos clandestinos caracterizados como chácaras 

de recreio, mas a maior parte desses loteamentos foram ocupados por famílias de baixa renda, 

que adquiriam lotes de 500 a 1000 metros quadrados e posteriormente os subdividiam em 

parcelas menores; a maior concentração se deu na região Norte e Leste. (Figura 2.18). 

Não autorizados pelo poder público, os loteamentos não possuíam luz, esgoto, água, 

escola e proliferaram principalmente na região Leste e Norte do município, no limite do perímetro 

urbano legal com a zona rural. Muitos desses loteamentos foram registrados no Cartório de 

Imóveis através de parcelas ideais, fugindo ao controle da Prefeitura. 
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Figura 2.18. Expansão urbana 78-86 

         Fonte:Secretaria de Planejamento-PMSJC  

 

Por muito tempo, discutiu-se de quem seria a competência legal de atuação em conter 

este tipo de ocupação, INCRA ou Prefeitura. 

 Bolonha (2000) comenta que a lei 2263/80 sofreu em sete anos, 93 alterações. Estas 

alterações formaram uma coletânea de leis e decretos promulgados em épocas diferentes, com 

revogações parciais, emendas de ordem aditiva ou modificativa, formando um texto disperso e 

distribuído sem orientação lógica. 

Além desses fatos e outros que mostravam a necessidade de revisão da lei em vigor, em 

1987 inicia-se um estudo denso e detalhado que dá origem à reformulação encaminhada à 

Câmara Municipal em 1988, mas só aprovada com algumas alterações em Dezembro de 1989, 

não tendo por isso seus efeitos marcado o desenvolvimento urbano na década de 80. 

 

2.4.1  A Nova República, a construção de instituições democráticas e as eleições diretas. 

 

A passagem de um governo militar para um presidente civil, em 1985, foi fruto de uma 

aliança de compromissos das forças majoritárias de oposição ao regime autoritário (PMDB) com 

setores políticos dissidentes (PFL) mas que até então haviam dado respaldo e apoio parlamentar 
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ao velho regime. Não foi portanto uma ruptura mas uma solução negociada, o que limitou o grau 

de mudanças pretendidas (BRUN,2000, p.399). 

O Brasil iniciou o período da “nova república” tendo como primeiro presidente Tancredo 

Neves. A doença e a morte do titular e a conseqüente assunção do vice-presidente José Sarney 

constitui o primeiro momento de uma trajetória  tumultuada. O novo presidente era considerado 

um político provinciano sem preparo para o exercício do cargo, especialmente  nas 

circunstâncias difíceis em que  o assumiu (idem, p.400).  

 A Nova República devia constituir-se em um novo  ciclo histórico com décadas de 

duração mas acabou reduzida a etapa de transição, agora coordenada por políticos civis. De 

qualquer modo, duas questões básicas estavam em jogo: a implantação do Estado de Direito 

Democrático e o lançamento das bases de um novo ciclo de expansão econômica e correção 

dos desequilíbrios sociais.  Várias leis  foram votadas e promulgadas em 1985, visando à 

restauração de instituições políticas democráticas. 

O processo de redemocratização do país culminou com a eleição (1986), os trabalhos da 

Assembléia Nacional Constituinte (1987/1988) e a promulgação da nova Constituição (5 de 

outubro de 1988).  

Mas os avanços  políticos em direção à democracia,  não foram acompanhados  por 

êxitos nos planos econômico e social.  

Ao final do governo Sarney, a crise continuava extremamente grave. O governo não 

conseguiu equilibrar os três grandes problemas da economia: o controle da inflação, o 

equacionamento da dívida externa e interna do governo a  redistribuição de renda. Com o fim do 

governo Sarney encerrou-se, também,  a antes esperançosa Nova República (idem, p.417). 

Depois de quase trinta anos sem eleições diretas para presidente, o povo brasileiro votou 

no dia 15 de novembro de 1989 (primeiro turno) e 17 de dezembro de 1989 (segundo turno). Foi 

eleito Fernando Collor de Melo. Na ocasião os recursos televisivos já eram relevantes, o que 

contribuiu muito para que toda a população brasileira conhecesse pela mídia em pouco tempo  o 

ex-governador de Alagoas e o elegesse.  

Collor tomou posse em 15 de março de 1990 divulgando logo em seguida, medidas 

drásticas para conter a inflação acumulada, que, nos 12 meses finais do governo Sarney, 

chegou a 2.751,34 %. (COTRIM, 1999, p.358).   

          Denúncias graves de corrupção no governo em maio de 1992, levaram a Câmara dos 

Deputados a instituir uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). 
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          Enquanto prosseguiam as investigações, as ruas e praças de várias cidades do país foram 

tomadas por multidões que exigiam o impeachment (impedimento, afastamento) de Collor. 

Nessa movimentação destacou-se a presença de estudantes com o rosto colorido de verde e 

amarelo, posteriormente chamados de caras-pintadas. 

Em 02 de outubro assumiu o vice-presidente Itamar Franco que governou interinamente 

até 29 de dezembro, quando Collor enviou a carta- renúncia e continuou sendo julgado até que o 

Senado decidiu pela cassação de seus direitos políticos por oito anos. Itamar Franco assumiu o 

governo pleno do país (1992–1994) e procurou montar um governo de entendimento nacional. 

A estabilidade econômica se deu através do Plano Real, tendo à frente do Ministério da 

Fazenda, Fernando Henrique Cardoso que em 1994, disputou eleições presidenciais e as 

venceu logo no 1o turno com quase 55% dos votos válidos54 tomando posse em 1o de janeiro de 

1995. 

Ao fim de seu primeiro mandato, Fernando Henrique conseguiu aprovação da lei que 

autorizava a reeleição e, ancorado no sucesso do Plano Real, na estabilidade da moeda e no 

combate à inflação, disputou eleições em 1998. Em 2000, período limite deste trabalho, FHC 

exercia seu segundo mandato enfrentando criticas e descontentamentos da oposição e da 

população que o elegeu. 

 

 2.4.2. A economia: O país administra a dívida ou a dívida administra o país 
 

 

Embora enfrentasse graves problemas, o país conseguiu em 1979  um crescimento do 

PIB de 6,8% e em 1980 de 9,2%, mas houve a  duplicação do preço do petróleo em 1979 e a 

elevação dos juros no mercado internacional (de 4% em 1977 a 21% em 1981).  Essa mudança 

representou um custo adicional de aproximadamente US$ 29 bilhões, apenas no período 1979 -

1984. Aconteceu também  a suspensão de novos empréstimos ao Brasil (e aos demais paises 

endividados) pelo sistema financeiro internacional  em setembro de 1982. A moratória do México 

provocou a reação defensiva dos credores em relação aos paises devedores. Passaram a exigir 

deles nas negociações, planos de estabilização segundo normas ortodoxas do FMI – Fundo 

Monetário Internacional. O acordo do Brasil com o FMI foi firmado em fevereiro de 1983, isto é, 

transferiam-se para o sistema financeiro internacional as decisões fundamentais sobre a gestão 

                                                                 
54 Betting, Joelmir. Os párias do quadrilhão. Veja, 25 de dezembro de 1996. 
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do país,na pratica era a falência financeira do país; em vez de o Brasil administrar a dívida, a 

dívida passa a administrar o Brasil. (BRUM, 2000, p.390). 

Desde 1983 o Brasil passou de receptor de capital externo a transferidor de capital 

líquido para o exterior . Essa sangria financeira contra um pais com graves problemas estruturais 

ainda não resolvidos e carente de recursos financeiros, dificultou e até impediu a retomada do 

crescimento econômico em bases sustentáveis por mais de uma década. 

Os setores mais duramente atingidos pela recessão foram as industrias de bens e de 

consumo, de bens de capital, construção civil,  comunicações e transporte. As empresas estatais  

também foram obrigadas a reduzir seus investimentos e em conseqüência, várias firmas 

fornecedoras das empresas estatais foram à falência ou entraram em concordata. 

Depois de uma  dolorosa fase  de recessão a produção industrial voltou a crescer  em  

1984 possibilitando um crescimento de 5,4% do PIB no referido ano. 

Com a crise fiscal do Estado na década de 80 e 90, e com a desmobilização do 

investimento privado, a  economia industrial de São José dos Campos entrou em uma fase de 

recessão.  

A redução dos empregos industriais e o agravamento dos problemas sociais daí 

decorrentes, impactaram o tecido urbano criando novos problemas, os quais a infra-estrutura de 

serviços públicos, já obsoleta, não tinha capac idade de resolver. A expansão da mancha urbana 

fica restrita. (Figura 2.19).  

 
São José dos Campos adentra a década de 90 em uma nova fase de transição. A 
nova década tem a prerrogativa de anunciar mudanças no perfil econômico regional. 
Com efeito, após ter vivido e liderado uma base agro-cafeeira, entre 1886 e 1930, 
para depois se transformar a partir da década de 50  em um dos mais importantes 
pólos industriais do país, o município de São José dos Campos toma o rumo da 
terceirização ou seja, o seu crescimento é dinamizado pelo setor terciário da 
economia. (BOLOGNA, 2000). 
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Figura 2.19. Expansão urbana 86-92 

              Fonte:Secretaria de Planejamento, PMSJC 

 

 

Neste cenário nacional turbulento, mas promissor, São José desde que conquistou 

autonomia política em 1978, em  pouco mais de 20 anos, teve seis eleições para prefeito. 

Estiveram à frente da administração: Joaquim Vicente F. Bevilacqua (30/11/78), José Luis 

Carvalho de Almeida, Robson Riedel Marinho (01/02/83), Helio Augusto de Sousa, Antonio 

José de Faria, Joaquim Vicente F. Bevilacqua (01/01/89), Pedro Yves Simão, Angela M. 

Guadagnin (01/01/93) e Emanuel Fernandez (01/01/97), reeleito em 01/01/2001  cumprindo o 

segundo mandato. (estão em negrito os nomes dos prefeitos titulares que disputaram as 

eleições). 
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Capítulo III  

Cultura, arte e expressão em São José dos Campos: de 1900 a 2000 
 

 
            (...) se muito vale o já feito mais vale o que será e é preciso (conhecer) o que foi feito para 

melhor prosseguir. Milton Nascimento 
 
 

 

Neste capitulo serão relatados alguns aspectos da cultura em São José dos Campos 

durante o século XX, apresentados em quatro períodos, como foi feito o relato da história  no 

Capitulo II: 

 

1) De 1900 a 1950: quando a vida cultural acontecia aparentemente orientada pelas tradições e 

sem interferência de políticas públicas. 

2) De 1950 a 1970: quando a chegada da modernidade, provoca grandes alterações que são 

sentidas pela população e pela administração. 

3) Os anos 70: quando São José dos Campos vive a “euforia do milagre econômico brasileiro” e 

uma nova ordem, por um  progresso, provoca o desmanche das organizações espontâneas. A 

industrialização e a influência da industrial  cultural.  

4) De 1978 a 2000: emancipação política do município, inicio da administração de prefeitos 

eleitos, fim do regime militar e as tentativas de reorganização da cultura. 

Algumas considerações a respeito da qualidade dos dados sobre atividades de arte e 

cultura em São José,  que virão neste capitulo, poderão ser úteis.   Dentre as fontes escritas e 

orais das quais recolhemos informações, descobrimos nas primeiras sondagens que algumas 

eram descoordenadas, destituídas de elementos que permitissem normatizar requisitos a que 

pudéssemos submeter, como critério, os fatos que arrolamos, e que nos permitissem dar 

sustentação a futuros processos de análises e interpretações.  

Optou-se portanto por construir um trabalho descritivo, pois  a dificuldade que se 

apresenta na construção da história da cultura em São José  é a dificuldade de separar o que é 

discurso e o que é prática; os registros são incompletos e imprecisos.  Encontramos em jornais 

dos anos 70 e 80, por exemplo, informações sobre “realidades”  que nunca saíram do papel e 

até folhetos institucionais dos anos 90, que falseiam alguns fatos.  
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Ao longo da história, verifica-se também que há  diversidade de termos para tratar 

assuntos referentes a classes sociais. Há autores que consideram estas questões como 

estratégias das quais a  classe dominante em geral, lança mão para promover a ideologia 

dominante e com isso contrabalancear a tendência ao enfraquecimento de sua hegemonia, 

contribuindo assim para sua manutenção no poder.  

Considerou-se, entretanto, que existem também distorções decorrentes do estilo, da 

ideologia e da emoção dos  informantes mas não conscientes ou intencionais , e sim, expressão 

de ignorância. 

Há portanto nos registros apresentados, falhas que poderão ser interpretadas como 

omissões e esquecimentos de nossa parte, o que também pode ter acontecido. O fato é que em 

tais dados, não existem, por enquanto, condições adequadas para um balanço completo e exato.  

Os  dados que  arrolamos e citamos são apenas o começo, mas há que se começar  

para que outras informações venham  se somar a estas ou reformulá-las.  Eles não são todos 

necessários à argumentação conclusiva proposta no projeto deste trabalho. (Bastaria citar 

alguns a título de ilustração . A foto do interior do Theatro São José em 1925,  por exemplo, 

necessária para documentar a participação.)  

Decidimos apresentá-los, em parte, para mostrar um pouco das iniciativas e vivências da 

população local  e também para dar início a um inventário da arte e expressão em nossa cidade.  

Como se poderá  ver, coletou-se um material interessante, que poderá estimular a reflexão e 

sensibilizar os responsáveis e demais interessados.  

 

3.1 De  1900 a 1950:  Arte, cultura e vida social  
 
  
De 1900 a 1950: Período em que a taxa de crescimento demográfico do município atinge 50% mas até 
1950 ainda não atingira 50 mil habitantes e a vida cultural  parecia  quase toda orientada pelas tradições, 
sem interferência de políticas públicas. 
 
 
3.1.1 A vida social 

 
 
Estávamos no início do ano de 1900. São José era um insignificante lugarejo que 
dormitava letárgico, sem progresso e sem movimento, à margem direita do Rio 
Paraíba, (...) enxergava-se o casario branco, rarefeito e de modesta construção, bem 
característico das pequenas localidades brasileiras.  No aludido casario humilde e 
quieto vivia uma diminuta população, aonde nas noites de luar apareciam 
os poetas e seresteiros, dirigindo loas e rimas às tímidas e retraídas 
donzelas de antanho. Entre esses bardos joseenses (...) Manoel Ricardo 
Júnior (3/05/1894) (...), inteligente, simpático e culto, (...) florão dos rapazes do 
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povoado. As suas estrofes, vibrantes de imaginação e de beleza, ecoavam 
freqüentemente nas serenatas dos moços da aldeia dando largas ao seu espírito 
liberto de mesquinhez das convenções locais (...) os namoros se resumiam nos olhares 
furtivos, e os casamentos, a maior parte das vezes reali zavam-se por intervenção dos 
pais severos e drásticos(...) Eram os costumes rígidos que não toleravam e nem 
permitiam as afeições livres e expontâneas, os idílios sem peias e o amor sem 
grilhões.(...) os escândalos, os amores ilícitos (...) [a presença de Silvia e o poema de 
M.Ricardo] (...) ecoaram como uma bomba, na pacatez rotineira (...) tão impregnada de 
preconceitos e reservada nos seus hábitos sociais. (MATTAR e SIMÕES, 1951,p.164) 

 

 

O  “insignificante lugarejo” de 1900, descrito acima, teve suas ruas parcialmente 

iluminadas em 1910. 

 
 
A cidade e seus arrebaldes e o povoado de Sant’anna , distante três  Kilometros do 
largo da Matriz, acham-se illuminados por 275 lampadas eléctricas de 32 velas cada 
uma.(...) cerca de 400 casas particulares e estabelecimentos comerciais já tem (...) 
em média 5 lampadas por edifício. (O COSMOPOLITA, 05/10/1913 p.5)  
 
 

 

A iluminação, embora “tímida” provocou mudanças nos hábitos da população que passou 

a movimentar as ruas e praças  à noite também. 

Mas, como pudemos observar no item 2.1, até o fim da década de 30, a economia era 

baseada na agricultura. A população joseense economicamente ativa, era composta 

basicamente por lavradores, pequenos comerciantes e seus  empregados.  

“Em 1921 a produção cafeeira se fazia através de 704 lavradores dos quais apenas 3 

tinham 100.000 pés ou um pouco mais; 567 tinham de 500 a 5000 pés, os demais entre 6000 e 
20.000 pés aproximadamente” (MONTEIRO,1922), ou seja, predominantemente eram pequenos 

proprietários que se dedicavam à agricultura. Os usos e costumes de quase toda a população, 

mesmo dos habitantes da cidade, eram típicos de uma cultura rural. A organização social era 

fundada principalmente nas relações de parentesco e compadrio, instituições que conformavam 

valores e comportamentos, fortaleciam o relacionamento das unidades domésticas entre si e 

constituíam os princípios fundamentais de convivência dos grupos de vizinhança.  

A religiosidade permeava toda a vida social, política e cultural. Em 1913, havia duas 

igrejas na cidade, Matriz e Rosário e oito capelas no município (a da Apparecida, ao lado do 

Mercado, as da Piedade, São Miguel, Sirimbura e outras). Já havia também um núcleo 
evangélico (O COSMOPOLITA,05 out. 1913) que não tinha grande expressão na cultura local, 
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pois como se sabe, desde o descobrimento, o Estado Português outorgara à Igreja Católica a 

saúde das almas tornando-a depositária das manifestações permitidas de arte e cultura. Por 

isso, foi através de imagens de santos, de Nossa Senhora, de anjos e do Espírito Santo, que 

muitos artistas, quase todos anônimos, expressaram seus dons de escultor, pintor ou figureiro. 

Procissões, rezas, quermesses com fins beneficentes, leilão de gado, canto, danças, 

comes e bebes, faziam o calendário das festas coletivas. 

Os sinos da Matriz e os das capelas eram eficientes meios de comunicação para 

anunciar os acontecimentos mais importantes aos 37.000 habitantes do município em 1940. 
 

As capelas têm importância muito grande na sociedade de economia rural: (...) a 
capela é o centro de coesão (...) na época da vacante reúnem mais amiudamente 
(...) há maior numero de festas e danças (...) à noite, podem-se ver lamparinas de 
querosene, espetadas em pontas de varas para iluminar o terreiro reforçando a luz 
avermelhada da fogueira. (MAYNARD ARAÚJO, 1962 p.13). 
 

 

Mesmo as manifestações profanas aconteciam em áreas da igreja: 

 
O ensaio das danças de Moçambique é feito aos domingos pela manhã, no terreno  
que ladeia a  capela. Quando há promessas, dançam dentro da capela a dança de 
São Gonçalo, e fazem às escondidas, porque existem ordens do Monsenhor 
proibindo tais profanações. (MAYNARD ARAÚJO,1962 p.12). 

 
 

Das várias capelas que foram importantes no passado, algumas ainda têm festas 

regularmente, como a da Carpição situada além do Rio Putim, no bairro Pernambuco. É uma 

capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida do Bom Sucesso, mas que os fiéis chamam de 

Nossa Senhora da Carpição, cuja cerimônia religiosa é realizada em 15 de agosto.  

Sua história é igual a de tantas outras capelas do Vale do Paraíba: uma cruz para 

assinalar o local da morte de alguém, ”acontecimentos”, milagres, uma  lenda  que toma cunho 

de realidade na mente crédula do caipira e evolui a construção. Chega a ser capela que recebe 

padres para dizer missas em dias de festa.(idem) 

A força de coesão proporcionada pela religião era a principal responsável pela 

aproximação entre moradores vicinais e a ligação destes com a matriz , com a “cidade”. 

Dificilmente poder-se-ia dimensionar o quanto a cultura religiosa influenciou a arte e a 

cultura brasileira.  
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Seu Zé Mira, por exemplo, nascido em 1924 (mineiro, tropeiro, compositor, músico e 

cantor)  hoje vive em São José conta que seu gosto pela música começou por causa de rezar o 

terço quando era criança. Achava bonito o terço cantado quando ia à igreja perto de onde 

morava. Helena Weiss também lembra que, quando era anjo de procissão, gostava muito de 

cantar e ouvir o canto  da Verônica na Semana Santa; vem daí sua  paixão e dedicação à 

música erudita. 

Brincadeiras no terreiro, subir no pau-de-sebo, dançar quadrilha, fazer tachadas de 

goiabada em mutirão (com muito bate - papo), arroz doce, bolo de milho, içá torrado com sal na 

frigideira de ferro, bonecas de pano, apelidos, malhação de Judas, festejos esperando o repique 

do sino anunciando a Aleluia, são elementos da cultura desse tempo de São José, lembrados 

ainda hoje nos bate-papos entre amigos e compadres que presenciaram e participaram da 

bucólica cidade. 

Em 1937 a cidade recebeu encantada a PL-1 um novo meio de comunicação que era 

constituído por um conjunto de alto-falantes colocados nos pontos mais movimentados que 

transmitia notícias e músicas. 

Em 1940, de acordo com o relatório do Serviço de Saúde do Estado (1946) a delegacia 

registrou 30 processos criminais e 51 prisões por alcoolismo. Fichou 20 mendigos, 26 prostitutas 

e 45 desocupados. A taxa de urbanização era de 39,90% . Dos 36.279 habitantes, apenas 

14.474 eram moradores da cidade. 

“Cidade pacata, o horizonte estava perto. Tudo parecia certo, admiravelmente certo 

como disse o poeta joseense Cassiano Ricardo em A Flauta que me roubaram (1947). 

 

3.1.2 Arte e expressão 
 

A presença da dança, da música, do teatro, do jogo, de saberes  e de uma série de 
manifestações e monumentos efêmeros e imateriais, seguindo recomendações de 
Mário de Andrade.  

 
 

Umberto Eco conta que quando se propôs a escrever “O Nome da Rosa” pretendia 

“realizar” um antigo desejo: envenenar um monge.(ECO,1985). Ao listar os primeiros 

procedimentos para construir o enredo da história, lembrou de uma lista que havia feito há 

tempos, onde seu desejo não se dirigia a um e sim a vários monges. Por isso teve que “bolar” 

uma forma de envenenar vários monges; optou então pelo manuseio de livros em certo período 
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da Idade Média em que eram conservados com arsênico, e assim conseguiu realizar na ficção, 

seu desejo. 

Picasso contava: “aos 17 anos podia pintar como Rafael mas passei a vida inteira 

tentando reconquistar a liberdade de pintar como uma criança.” Por isso pintou diariamente 

durante seus mais de 90 anos de vida. 

De fato, a experiência humana é tão diversificada que não há um  conceito de arte capaz 

de contemplar o sentimento de todos os seus usuários.  

Qualquer conceito é sempre pouco e empobrece o processo que a arte representa. “Ela 

é uma expressão de fantasias pessoais, de impulsos egoístas e agressivos”; “ela se prostitui 
quando se rende a finalidades que destroem sua natureza estética.” (respostas de alunos da 

Univap / Curso de História, 2000).  

 
Platão chegou a elaborar esquemas para o seu controle. No entanto, controle e 
censura levam ao velho perigo da obediência cega, do conformismo desprovido de 
vontade. A perfeição da arte deve resultar de sua prática ; da disciplina com as 
ferramentas e os materiais, com a forma e a função (...) nesse fazer, chega-se a 
padrões que na verdade são padrões sociais, adotados nos relacionamentos 
humanos,  e sua harmonia faz parte da harmonia universal, tornada manifesta na 
vida não menos que na arte. (READ,1986). 
 
 
 

A arte tem tido funções sociais diferentes em cada sociedade, mas acompanha a história 

humana, desde a vida nas cavernas. Neste trabalho adotou-se a opinião de Mário de Andrade: 

“a arte não é para compreender a  vida, a arte é parte da vida.” 

 

3.1.2.1 Artes Plásticas 

 
 

Quem for à Igreja de São Benedito na praça Afonso Pena, poderá apreciar na parede da 

sacristia, um retrato a crayon, da primeira feitora daquele templo. A obra (Figura 3.1) , conforme 

registro no seu verso, é de 1907 do artista Antônio dos Anjos Gaia .  
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Figura 3.1. Feitora. Crayon de Antônio dos Anjos Gaia (1907) 
Fonte: Um monumento em Taipa:a Igreja de São Benedito.PMSJC,1985 

 
 

Desenho a carvão, a lápis e a crayon, modelagem em argila e talha em madeira eram 

técnicas comuns em São José e em outras cidades interioranas no começo do século. 

O uso de cores era mais freqüente na pintura do interior dos oratórios e das casas e nos 

mastros para festas no terreiro, na escolha de tecidos para  fazer as roupas dos santos, das 

vestes para danças e folguedos, na composição dos maços de flores colhidas dos quintais ou 

nas flores de papel de seda que ornamentavam os altares e os andores. Havia também 

experiência com  cores na coordenação dos retalhos, que emendados, se constituíam em 

colchas, toalhas e até roupa para as crianças menores. 
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Os mesmos tipos de pigmentos que coloriam a  “caiação” ou “mão de cal” que se dava 

em paredes, eram usados também para a pintura das figuras de barro cru, representando anjos, 

santos, pavões (galinhos do céu), presépios e cenas do cotidiano. Neste caso, o pigmento era 

misturado só com água para fazer as cores mais vibrantes. 

O inconveniente é que as imagens assim pintadas não podiam ser tocadas com as mãos 

úmidas pois saia um pouco da tinta e manchava, tanto o objeto pintado como as mãos. Havia 

também os adornos de papel crepon, que se penduravam na lâmpada da sala e dos quartos; 

tinham a forma semelhante a um lustre da época, às vezes com três níveis de aros ricamente 

decorados.  

Não se tem noticia de que em São José dos Campos tivesse havido alguma escola para 

ensinar artes plásticas, como havia para a música até o fim da década de 1950. Em geral 

aprendia-se a desenhar e colorir na escola comum e algumas pessoas usavam aqueles recursos 

criativamente, de um modo original e particular.  Na  escola, os programas de desenho eram 

centrados nas representações e imagens; os conteúdos abrangiam noções de proporção, 

perspectiva, construções geométricas, composição e luz e sombra. 

Como autodidatas alguns continuavam desenvolvendo seus dons e ampliando seus 

recursos. Seu David de Moura, filho do Prof. Ayres Amâncio de Moura, que foi diretor do Instituto 

Cel. João Cursino, é sempre lembrado quando se fala em bons desenhistas desse tempo. 

 
 
3.1.2.2 Cinema e Fotografia 
 
 
 

A projeção de filmes se fazia no cinema e no prédio do Theatro São José, inaugurado em 

1925. Apresentamos fragmentos da Agenda do Theatro,que consta do jornal O Correio Josénse 

no período 1920–1940 (Anexo II) para que se possa ter idéia da importância que tinha o cinema 

para a população urbana. Os filmes disponíveis eram poucos e por isso eram vistos muitas 

vezes pelos mesmos espectadores. Ir ao cinema era considerado um dos melhores programas: 

lazer e entretenimento, vida social e encontro mágico com a imagem em movimento. 

A  invenção da fotografia, foi uma conquista que “libertou” o bom desenhista e o bom 

pintor de tarefas como fazer retratos e documentar a realidade, deixando-os mais livres para 

lidar com suas emoções. A arte de reproduzir a imagem, de congelar a aparência de um  

momento que se deseja guardar, parece que é um sonho que sempre acompanhou  a 
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humanidade. Só no meio do século XIX inventou-se uma forma de realizar isso em material 

fotossensível. 

Tão logo a fotografia chegou ao Brasil, o Vale do Paraíba foi uma das primeiras regiões a 

adotar esta técnica. Um fotógrafo pioneiro e artista, foi o Sr. Ernesto Quissak de Guaratinguetá, 

que atendia também algumas famílias joseenses. Belos exemplares de seus daguerreótipos e 

filmes podem ser apreciados no Museu de Pindamonhangaba-SP.  

Em São José o uso da fotografia foi principalmente como retrato. Em “Sant’anna desde 

os primeiros anos do século, havia o estabelecimento “Photografia” de Nacib José Dahir” (O 

COSMOPOLITA,1913 p.5). 

Na mesma ocasião havia também os fotógrafos que atendiam os clientes em suas casas 

e entregavam os retratos já montados com molduras em formato oval ou retangular.  

 

3.1.2.3 Dança 
 
 

As danças habituais eram folguedos, quadrilhas e danças de salão ou na rua, por 

ocasião do carnaval. Raramente entendia-se a dança como espetáculo de palco. 

Esporadicamente a cidade recebia uma companhia “de fora” e apresentava um espetáculo que 

incluía dançarinos, mas em geral a população participava como produtora e não como platéia55.   
 

 
3.1.2.4 Folclore e Tradições Culturais 
 
 

Alguns provérbios e expressões usados ainda hoje no linguajar popular foram herdados 

dos tropeiros e cargueiros desde o século XVIII. “Teimoso como uma mula; disse besteira; eleitor 

de cabresto; deu com os burros n’água”; são alguns dos termos citados por  Tom Maia (1981), 

em seu livro sobre o folclore das tropas no Vale do Paraíba. 

 

 

                                                                 
55 O item 3.1.2.3.Dança, neste período, não seria necessário. Foi aqui colocado para conservar a mesma divisão que foi feita 
para Arte e Expressão nos demais períodos. 
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Nas feiras livres, ouve-se dizer que “laranja só é boa nos meses que não têm a letra erre, 

isto é, maio, junho, julho e agosto”. (..). E, “se não há trovoada, jabuticaba e içá, outubro ainda 
não ha”. “A calúnia é como o carvão: quando não queima, suja a mão”. 

Entremeando conversas e conselhos, ouvimos centenas de expressões que têm origem 

na observação popular de outros tempos. São citadas verbalmente ou escritas em pára-choque 

de caminhão, em  pano de prato ou avental de cozinha e, geralmente são usadas com certo ar 

de jocosidade. 

  Estudos sobre provérbios ou ditos populares, entretanto, mostram que, apesar de 

divertidos, constituem coisa séria. São eficientes instrumentos de transmissão de princípios, 

valores, conceitos e preconceitos. Há os que valorizam o trabalho e os que garantem que mais 

vale quem Deus ajuda do que quem cedo madruga. Muitos “ensinam” a discriminação negativa à 

mulher, ao negro, o horror à sogra etc. Ao invés de simplesmente divulgá-los, vale a pena antes, 

fazer uma revisão daqueles que lembramos.  

De alguns joseenses que viveram a infância na pequena São José que recebia as 

primeiras fábricas, obtivemos relatos interessantes. Helena Weiss56, por exemplo, uma 

apaixonada da cultura popular, nos contou um pouco de sua vivência. Apresentamos a seguir  

alguns aspectos de seu relato. 

Quase todos tinham quintal, mas em certas horas era bom brincar na rua.  À tarde, 

quase não havia rua ou praça que não tivesse crianças brincando: pegador, cabra-cega, fazer 

tudo o que a mãe faz, esconde-esconde, lenço-atrás, barra-bola, virar estátua, queimada, pular 
corda, ortican, (um tipo de jogo de bola), empinar pipa e amarelinha, jogar peteca, brincavam 

meninos e meninas . Passa-anel e ciranda, eram mais para as meninas; rodar pião, jogar bolinha 

de gude e chutar bola, eram brincadeiras mais para os meninos. 

Nas melhores épocas para empinar pipas, havia prêmios para quem fizesse a pipa mais 

bonita ou a que atingisse a maior altitude. Agosto era o mês de bons ventos para empinar pipa e 

também considerado mês de cachorro louco. 
Nas casas também havia muita brincadeira. As crianças e até os adolescentes, 

gostavam de fazer bolha de sabão com canudinho de mamoeiro, montavam cirquinho e faziam 
convites para os amigos da vizinhança. Fazia-se também cinema pendurando um lençol na 

parede (como tela), a luz de uma vela e as imagens feitas pela sombra das mãos ou de cartões 

cortados. Quando dava  para identificar a imagem era motivo de aplausos e assobios. 

                                                                 
56 Helena Weiss é membro fundador da Comissão de Folclore da FCCR e se dedica   as atividades da Socem entre outras . 
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As crianças gostavam também de ajudar as mães a cortar toalhas de papel para forrar as 

prateleiras da dispensa ou dos armários. “Há um jeito de cortar o papel dobrado que quando se 
estica, aparecem os desenhos de bonecos dando as mãos, formas geométricas unidas pelo 

canto e círculos rendados”. 

A informante lembra também da preparação dos balões e da fogueira em festas juninas. 

No final da festa alguns pisavam no “tapete de brasas” com a recomendação de que aqueles que 

não tivessem pecado, não queimariam os pés. No final da festa havia muitas bolhas, que era 

motivo para a choradeira de alguns e “pitos das mães.” 

Quando chegava visita e não havia guloseimas para as crianças, ”era preparada uma 
mistura de farinha de mandioca com açúcar, que se colocava  em cone feito de papel de pão. 

Uma delicia,” lembra Helena. 

 

Era comum formar -se um mutirão de amigas na casa de uma delas para fazer pamonha, 

goiabada ou outra tarefa em que a soma de mãos tornasse a feitura  mais rápida e divertida. 

Todos trabalhavam, as crianças brincavam e, às vezes ajudavam junto com muita “prosa” e 

alegria. A casa de Da. Maroca Veneziani era um animado local de mutirão para feitura de 

pamonha. 

 

As festas religiosas eram comuns e movimentadas. Havia grande participação de 

patrões, empregados e agregados. Embora a estratificação social orientasse também a divisão 

de tarefas para as festas, não havia animosidade e a convivência nestas ocasiões, servia 

mesmo para aproximar ricos e pobres. A organização dessas festas incluía a escolha do 

patrono, a adesão das mães dos anjos, que providenciavam as camisolas de cetim, as asas de 

penas, a coroa com estrelas, a arrecadação de recursos, a produção artesanal de flores de papel 

de seda e crepom; enfim uma infinidade de providências que davam origem a muitas reuniões, 

encontros e outras festas e quermesses. 

 

Assim os eventos mais importantes somados às reuniões e “festinhas” que faziam parte 

dos preparatórios, mantinham o calendário de festas para o ano inteiro e movimentavam a vida 

social. 
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3.1.2.5 Literatura 
 

Nas primeiras décadas do século XX a população brasileira era majoritariamente 

analfabeta, mas mesmo assim, talvez tenha sido em forma de literatura que se deu a maior 

produção artística na terra de Cassiano Ricardo. E parece que não foi por influência dele, pois é 

muito anterior.  

Pode ter sido mesmo o contrário; ter ele sido poeta por influência do meio joseense. “Sou  

poeta porque nasci em São José dos Campos”, como diz um de seus versos mais conhecidos na 

cidade.  

Quando o menino Cassiano fundou em 1906 o periódico “O Ideal”, a cidade já havia 

conhecido desde 1877 dezesseis jornais e através deles, poesias, contos e crônicas de 

moradores da cidade. Havia também o Círculo Literário de Sant’anna. 

Até 1984, isto é, em menos de 100 anos de imprensa, São José teve um mínimo de 46 

jornais. Alguns com preocupações preferencialmente literárias como “A Vida” (1888); outros 

críticos e satíricos ou dirigidos a certa classe, como “O Caixeiro” (1904) órgão dos empregados 

do comércio. E em todos se pode observar a presença de alguma expressão literária. 

Da. Madureira Ramos, por exemplo, manteve “Folhas Soltas”, uma coluna de poesias, 

durante 20 anos em “O Valeparaibano” além de escrever novelas que eram levadas ao ar pela  

Rádio Ey-5. 

O Dr. Altino Bondesan, [foi difícil escolher um item para citar sua presença e produção na 

cultura joseense], participou ativamente da vida da cidade em vários níveis. (Item 4.1.2.2. 

Pessoas inesquecíveis). 

O item literatura lhe cabe porque além de vários livros57 publicados, manteve-se em 

vários jornais e revistas locais, e em O Estado de São Paulo desde o fim da década de 30, 

quando veio para São José até o fim de sua longa e fecunda existência.   

Em 1950, a taxa de analfabetismo no Estado de São Paulo era de 40,7% e em São José 

dos Campos de 52%  (entre habitantes de 7 anos ou mais). 

O poeta mais lembrado, (ou o mais citado oficialmente), é Cassiano Ricardo, pois sua 

obra o situa entre os mais importantes poetas do Brasil e está traduzida em vários idiomas, até 

mesmo no distante servo-croata. A Biblioteca Pública Municipal tem o seu nome e mantém em 

seu acervo suas  obras completas.  

                                                                 
57 Livros de autoria do Dr. Altino Bondesan: Um Pracinha no Inferno de Hitler (1947), Estados Unidos Milagre do Trabalho (1958), 
Brasil Bicampeão (1962), São José em Quatro Tempos (1967), Menino Pobre (1983), várias monografias e artigos.  
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Embora tão aplaudido como poeta, Cassiano Ricardo é duramente criticado por alguns 

de seus contemporâneos [e por parte dos estudiosos de sua obra], por sua adesão política ao 

“Integralismo” e sua contribuição e apoio ao Presidente Vargas na construção do Estado Novo.  

Há certo consenso de que  o exercício da  poesia lapida a sensibilidade humana, produz 

amantes da liberdade  e combatentes do autoritarismo. Por isso a crítica  que se faz ao poeta 

Cassiano que emprestou sua inteligência e seu talento a um regime autoritário. 

Mas a arte, como a ciência, é produção humana. Criação de sujeitos que foram 

moldados por experiências particulares de suas existências num tempo histórico determinado. 

Assim, temos produções artísticas e cientificas que podem servir a deuses, diabos ou a 

ninguém. Sabemos que a radioatividade que pode  salvar vidas também fez explodir a bomba 

em Hiroschima. Os artistas não são imparciais e nem sempre defendem princípios, valores e 

ideologias, que consideramos razoáveis. Por isso a expressão artística constitui um universo em 

que acontece o confronto de idéias, ideais, paixões e todos  pecados próprios da condição 

humana. 

 

3.1.2.6 Música 

 

Encontramos em  jornais  e  almanaques  editados  em  São  José  nas primeiras 

décadas do século XX, fotografias  de  vários músicos e  informações  de  que vários  deles se 

dedicavam também a ensinar. Alguns  conseguiram até manter  grupos que ensaiavam  e  

tocavam juntos.  Havia  também  bandas mantidas  por  empresas,  como a  Corporação   da  

Tecelagem  Paraíba. (Figura 3.2).  

O  ensino de música era exercido por diversas pessoas, (...) como o compositor  sr. 

Francisco dos Anjos Gaia, que entre seus alunos de ambos os sexos, conseguiu uma excellente 

orchestra , Figura 3.3. (MONTEIRO, 1922).  

Interessante observar que “a municipalidade concorre para a verba instrucção, com 

quota de 3% sobre a respectiva receita” (idem). 
A  Escola  Municipal Santa Cecília do maestro Tito Alves da Silva, trazia com freqüência 

seu  irmão Washington Alves da Silva, um  dos componentes da Orquestra Sinfônica de São 

Paulo, e sua sobrinha, a pianista Mary Hunger, que vinham a São José emprestar colaboração 

ao conjunto de cordas do Tito e à platéia joseense.(idem). 
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Figura 3.2. Corporação Musical Tecelagem Parahyba 
              Fonte: Folha Esportiva,Santana,SJC,10/11/1938 

 

Figura 3.3: Alunos do Prof. Gaia. 
Fonte: Álbum de São José dos Campos 
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Havia também pessoas que se dedicavam à música, mas que eram profissionais em 

outras áreas. Apresentavam-se em duplas, conjuntos ou solo, em clubes, festas e em programas 

de estúdio, através da  Rádio Clube  ZYE—5. “Trovadores do sereno”, “Azes do Samba”, 

”Regional-5”, “Dupla Azul e Branco”, são alguns deles. 

O Sr. Altino Bondesan tocava violino, bandolim e compunha; Elmano Veloso, tão 

lembrado como bom prefeito, era destacado violonista assim como o sr. Francisco Honorato da 

Costa Fo., mais conhecido como  Bem Costa.  Walter Ovale compunha e tocava cavaquinho; Rui 

Costa e Ayrton César  faziam o som com pandeiro  e Nelsinho com acordeom. 

 

 

3.1.2.7 Teatro 

 

 

Os grupos de teatro mais antigos registrados em documentos consultados para esta 

pesquisa, foram “Filhos de Thalma” e o “Grupo Dramático Santannense“. Ambos iniciaram seus 

trabalhos em 1900. No fim do século XIX , entretanto, a cidade já contava com um prédio na 

Praça da Matriz destinado á dramaturgia, o que nos mostra que a população joseense já havia 

ampliado a arte teatral, e as apresentações já ultrapassavam os limites das varandas, das salas 

das fazendas ou moradias urbanas. 

 

Talvez possamos incluir neste item, as rádio-novelas, que eram apresentadas através da 

Rádio Clube de São José dos Campos, (ZY-5 – 780 kilociclos) ”Vozes do Passado”, “Um pouco 

de amor”, ”A mulher que ficou”, “Procuro a luz que perdi”, ”Passos dentro da noite”, ”A voz da 

Terra”, são algumas das novelas que fizeram sucesso.  Entre os  nomes mais destacados, (de 

intérprete rádio-teatral) encontrou-se Nadim Rahal, Mara Regina, Maria Helena Aulísio, Zélia 

Lopes, Ubirajara Brasil e Newton Silva, (rádio-atrizes e rádio-atores), citados no Álbum de São 

José dos Campos, 1951. 

Alguns intérpretes eram também locutores (como a Sra. Wahide Mimesse), sonoplastas 

ou músicos; não havia uma divisão de especialidades muito definida, embora (como se sabe), a  

voz  mais que a expressão corporal  fosse o instrumento chave para a interpretação através do 

rádio. 
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3.1.3  Espaços  Públicos da Cultura 
 

É certo que a cultura pode acontecer em nossas casas, nas escolas, nas igrejas, nos 

clubes e onde estiver o ser humano, mas  é nas ruas nas praças, nos espaços públicos que 

acontece o “encontro” a ”troca”, a construção do coletivo. Cassiano Ricardo em “Sala de Espera” 

(1947) aponta a importância do contato com “o outro”, com a precisão que só os poetas sabem 

fazer. 

 

 Ah, os rostos sentados numa sala de espera. Um Diário Oficial sobre a mesa.(...) Os 
retratos em cor, na parede, dos homens ilustres que exerceram, já em remotas 
épocas, o manso oficio de fazer esperar com esperança.(...) Mas eu prefiro a rua. A 
rua em seu sentido usual de ‘lá fora’. (...) A rua onde  todos se reúnem num só 
ninguém coletivo. Rua do homem como deve ser transeunte,republicano,universal. 
Onde cada um de nós é um pouco mais dos outros do que de si mesmo. Rua da 
procissão, do comício, do desastre, do enterro. Rua da reivindicação social, onde 
mora o acontecimento. A rua! Uma aula de esperança ao ar livre.  
 
 

   
Nas primeiras décadas do século XX, a população de São José contava com bons 

espaços públicos, tanto ao ar livre como cobertos. O largo da Matriz e outras praças, o Mercado 

e seus arredores e as ruas eram locais próprios para o footing,  procissões,  quermesses , 

convívio e  celebrações. 

“Na parte recreativa, o povo encontra à sua disposição o Theatro S. José, freqüentado 

constantemente por boas emprezas vindas da Capital Federal e de S.Paulo; cinemas, onde são 
exhibidas regulares fitas; um campo de foot-ball; salões de bilhar, diversos bars, etc” 

(CONSMOPOLITA,5 out.1913). 
A  fotografia do interior do Theatro (Figura 3.4) dos anos 30 (embora bastante danificada) 

mostra a intensa participação da população em eventos  que lá aconteciam.  

Na pequena São José dos Campos moravam pessoas capazes de manter a “vida de um 

teatro”, pois o freqüentavam. 
[No entanto, o belo prédio de Teatro construído na Vila Industrial58 nos anos 70, teve destino diferente. 

Esta obra foi a expressão de uma prefeitura que decidia sozinha, sem considerar opiniões e que não conhecia muito 

bem as necessidades da população, nem dos músicos. Esporadicamente o “Teatrão” sediou espetáculos, alguns de 

ótimo padrão e assim mesmo com freqüência muito aquém de sua capacidade de acomodação. “Muito grande, com 

problema de acústica, chove dentro”, são algumas das opiniões que se ouve a respeito. (Comentário da autora).] 

                                                                 
58 Um dado interessante: não localizamos entre 26 pessoas consultadas, (algumas moradoras da Vila Industrial), alguém que 
saiba o nome do referido Teatro. O funcionário da URBAN não sabendo, recomendou que fosse perguntado no Esporte Clube 
S.José, pois na opinião dele o teatro era um estádio. 
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Figura 3.4. Theatro São José. 
Fonte: Acervo Sergio Weiss. 

 
 

 

 

À beira do rio Parayba havia um clube de regatas (Figura 3.5) e pesqueiros que reuniam 

“pescadores de fim de semana” e seus familiares. 

 Como espaços da iniciativa privada, havia o Esporte Clube São José, o Tênis Clube de 

São José dos Campos, e outros. 

Havia ainda os espaços mais freqüentados pelos “doentes” como eram chamadas as 

pessoas que estavam em tratamento de tuberculose. Entre elas, estabeleciam-se ligações de 

afeto, de amizade e de apoio, pois quase todos estavam privados da convivência de seus 

familiares pela distância física e pelo medo de contágio.  
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Figura 3.5: Clube de Regatas Parahyba 

                 Fonte: Almanach,1922 
 

 

Os bons ares de São José foram alento para vários intelectuais, artistas e religiosos: o 

escritor Paulo Setúbal, a pintora Djanira, o Padre Rodolfo, dois filhos do escritor Monteiro Lobato, 

o cantor Nelson Gonçalves e outras pessoas de notoriedade nacional. 

Dentro dos sanatórios organizavam-se festas e outras atividades recreativas. A Pensão 

Menotti59 como comentava o Dr. Altino Bondesan, era um dos pontos de encontro daqueles que 

gostavam de filosofar, jogar xadrez, discutir sobre assuntos diversos e bons autores. Além dos 

bons ares, lá se encontravam bons papos. (Figura 3.6) 

 

                                                                 
59 Situada próximo onde atualmente está o Hospital Policlín, na Avenida  9  de Julho. 
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Figura 3.6: Propaganda da Pensão Menotti 

 

O escritor Paulo Setúbal freqüentava os bate-papos filosóficos e literários na Pensão 

Menotti, pois morava quase em frente, numa casa de esquina que tinha um quintal cheio de 

árvores. Foi ali que escreveu “Confiteor” onde registrou um pouco de sua vivência joseense e de 

sua conversão religiosa . "Confiteor" foi escrito em 1936 e editado em São Paulo pela Saraiva 

em 1949. 

O Largo da Matriz, o Mercado, a Rua 15, os arredores da Igreja de São Benedito e da 

Capela Nossa Sra. Apparecida (na travessa Chico Luiz) depois da missa, e as calçadas em geral 

“era onde todos se reúnem num só ninguém coletivo” (RICARDO,1947). 

  

3.2 De 1950 a 1970: Arte, cultura e vida  social  
 
 

3.2.1. A Vida Social 
 
 

 Alguns fatos podem nos colocar mais próximos do impacto causado pelas mudanças 

que chegaram nas décadas de 50 e 60, sobre os costumes e vínculos que  fundamentavam a 

vida sóciocultural joseense nessa época. 

Em  30 de agosto de 1951, “a Cidade” noticiou uma conferência  sobre “Os Sertões”  

proferida  pelo  Prof. Tito Lívio Ferreira quando também foi projetado um filme sobre “O Alto 

Xingu, um dia na vida dos índios.” 
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Os organizadores não mediam esforços e traziam especialistas do Estado de São Paulo, 

para difundir conhecimentos extracurriculares aos alunos. Tais atividades mostram que havia por 

parte dos alunos e dos professores, a convicção de que era importante ter uma boa formação. E 

parece que “todos achavam que sabiam o que era uma boa formação”, pois até então “era assim 

que a vida dera certo”. 

Tanto as famílias como os professores tinham bons motivos para  confiar nos  princípios 

que transmitiam às novas gerações pois a taxa de delinqüência entre jovens  era  baixíssima.  A 

Figura 3.7 mostra os formandos de ginásio do Instituto Cel. João Cursino na década de 50. Esta  

imagem foi mostrada  a seis pessoas que  reconheceram os jovens (que têm atualmente um 

pouco mais de 70 anos), contaram vários  casos e informaram seus nomes. Entre os formandos, 

alguns jovens foram apontados como de “famílias de mais projeção”, outros, como “gente 

conhecida mas simples e humilde” (entenda-se pobre), mas todos, sem exceção são lembrados 

como “gente que deu certo”.   

Foi nesse contexto que  a modernidade foi se estabelecendo em São José dos Campos 

e provocando fenômenos, que em suas formas mais simples, aparecem freqüentemente nas 

análises do processo de “modernização”. 

 

 
                                   Figura 3.7. Formandos 60da Escola  Cel. João Cursino 

Fonte:Acervo Sérgio Weiss 

                                                                 
60 Prof. Edesio Del Santoro, Alcyr Baracho, Amauri Jr., Ailton Vilaça, Getulio Veneziani, José Antonio, Alberto Maluf, Isaac 
Kremer, Itamar Lebrão, Jamil Mattar, “Pavão” Locatelli, Ferri e Campoy . 
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              O processo é complexo mas  se apresenta à população no ambito da cultura em forma 

de pequenos conflitos e antagonismos pela presença de (no minimo) dois tipos de atuação 

diferentes. De um lado ficam os que defendem “padrões tradicionais” e suscitam lealdades 

irracionais, de outro, aqueles que mostram adesão às tendências dinâmicas da sociedade. 

Desde dezembro de 1948, São José era a sede de uma revolução estética  que 

acontecia nas  instalações da Zanine, Pontes & Cia. Ltda., que produzia móveis. Ocupando uma 

área de 30.000 m² e empregando 90 funcionários, a fábrica produzia peças não tradicionais, 

tanto no design quanto no uso de materiais. 

Os Móveis Z como eram chamados, ainda são disputados por colecionadores e alguns 

de seus exemplares estiveram expostos na última Bienal de Arquitetura (2003), mas na época os 

moradores da cidade pouco sabiam a respeito. Os maiores consumidores desse mobiliário eram 

pessoas de São Paulo e Rio de Janeiro. 

Com a modernização  chegaram também o aumento de acidentes na estrada, nos novos 

tipos de trabalho, como a construção civil e operação das máquinas nas fábricas; os usos e 

costumes dos novos habitantes do CTA, a arquitetura de Oscar Niemeyer e tantas outras coisas 

emblemáticas do modernismo. 

A nova arquitetura não estava presente apenas no CTA. O Jardim Nova América foi 

traçado a partir de um projeto dos anos 40 e entre as primeiras residências construídas, está a 

situada na Av. Anchieta, esquina com Av. São João, projeto de Victor Palma e José Zanine 

Caldas. Um belo exemplar do modernismo. 

Mais no centro da cidade, já se mesclava também construções modernas, como a casa 

do Sr. Nicanor de Camargo Neves, conforme registra Penedo (1997, p.150) na Av. Nelson 

D’Avila, quase esquina da rua Dolzani Ricardo e o edifício San Marco, primeiro “arranha-céu” 

construído em São José em 1965. Foi projetado por Luiz Erasmo de Moreira (idem, p.186), 

arquiteto carioca que veio morar na cidade e contribuiu com seu estilo próprio para a paisagem 

urbana atual, presente na construção de dive rsas residências e edifícios; prédios para uso de 

indústrias e outras instituições, como os do INPE, por exemplo. 

O  CTA trouxe um novo estilo arquitetônico e  referências profissionais e de tecnologia 

até então desconhecidos na cidade. Essas e outras manifestações do modernismo nas 

construções (que apareciam também em reformas), sinalizavam para os moradores, os novos 

rumos da história da cidade. Pessoas que já viviam aqui e presenciaram as mudanças dessa 
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época nos deixam perceber que as construções eram bem vindas, mas os costumes “de fora”, 

causavam certo estranhamento nos moradores da pacata cidade.  

Lembram que “tinha mulheres lá do CTA, que vinham de short no mercado. As blusas 

delas tinham mangas, mas o short era aqui, ó!” (apontando na própria perna o comprimento do 

short). 

Ouvimos também narrativas sobre as brigas entre os rapazes do ITA e os daqui. “As 

moças preferiam dançar com os moços da COCTA (incluíam-se  também os moradores do CTA)  

e acabava dando briga por isso”. 

E  “aqui na cidade, a turma não era de brincadeira,(...) tinha o José Calil, o Luizão (de 
Santana) que eram muito fortes, com eles ninguém se metia a valente” 

Até hoje enquanto contam a história ou repondem o que perguntamos, são lembrados 

alguns nomes: das moças mais bonitas; das mais antipáticas; de rapazes que eram bons 

partidos e outros que eram muito bonitos mas “não valiam nada”.  
Aliás, “moço bom” era aquele que não tinha vicio, “não bebe e não joga” e “não tinha 

vergonha de trabalhar”. Essa última expressão, como vemos, só pode ser compreendida por 

uma população como a nossa, que precisava combater valores herdados de uma sociedade 

escravagista, como  vergonha de trabalhar.  

O controle moral parece que era  “bravo”. Havia uma variedade de “sanções negativas”: 

as moças namoradeiras, até hoje, são lembradas como “vassouras” ou “galinhas” e há uma 

contrariedade implícita em constatar que  algumas delas, “ainda casou bem, imagine.Teve sorte, 
mas é que o moço não era daqui e não sabia de nada.” Nem os padres escapam. Ouvimos a 

história de uns que saíram da ordem pra casar. Teve ainda o caso de “um (padre) que casou, 

mas não com a mulher com quem ele já tinha até filhos. Quando saiu da ordem, largou aquela e 

ainda foi casar com outra.” Foram lembrados também os padres que eram celibatários convictos, 

mas desses, é claro, houve muito pouco a contar. 

O footing da rua 15 ficou mais animado; os bailes do ITA eram aguardados com 

ansiedade, “pois até a orquestra ficava mais bonita lá, num espaço muito maior do que os clubes 

da cidade.Vinham muitas orquestras de São Paulo, do Rio, mas aqui tinha o Biriba Boys do 
Sergio Weiss.” 

 As grandes transformações que aconteciam no Brasil e em São José (apontadas no 

item 2.2.), como se pode deduzir, eram percebidas pela população local, pois alteravam 
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costumes e até pequenas coisas do cotidiano  e se constituíam motivo de muito orgulho, mas 

também de um “certo medo” e ansiedade.  

 
Expostos a atitudes, valores e objetos de consumo de sociedades consideradas mais 
desenvolvidas, as pessoas tendem a rejeitar de modo irracional, expectativas e 
hábitos que estão em desacordo com as possibilidades efetivas de sua satisfação. A 
nova dinâmica cultural que ora se apresenta se reduz em relação ao individuo a um 
processo induzido de ressocialização que tende a remover alguns obstáculos, 
representados pela existência de padrões inadequados ao desenvolvimento (que se 
pretende) da sociedade (DURHAM, 1978). 
 
 
 

Não podemos deixar de citar as festas dos alunos do ITA: bailes, comemorações pelo 

centediário (100 dias antes da formatura),  festa das 1001 noites, etc. Numa dessas , os alunos 

trouxeram ”um foguete para ser lançado no centro da cidade”. Construído em material que, à 

noite, iluminado por focos, parecia mesmo real, o foguete tomou conta das atenções e emoções 

da multidão que aguardava o lançamento (Figura 3.8).  

 

 
Figura 3.8. Lançamento do Foguete RX-1 

Fonte: Revista Manchete 1958 
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                Em 1962 foi a vez de um disco voador. Os alunos trouxeram o disco (prateado) de uns 

2,80m de diâmetro, para a casa de um ex-colega já formado, situada na beira do banhado, em 

área de pouco trânsito e pouco iluminada. De lá subiu o disco, graças ao gás de balões 

meteorológicos.  

A previsão era de “passar o disco” sobre a praça Afonso Pena  no horário de saída do 

Cine Palácio. Um controle com cabos mantinha o disco preso e acionava as luzes pisca-pisca. 

Foi um sucesso. Por uns 15 minutos, o pessoal viveu a experiência  de ver um OVNI, até que o 

cabo arrebentou, os rapazes perderam o controle e os balões de gás o levaram para o céu.  

O que seria mostrado como uma brincadeira, acabou não sendo explicado, pois 

locutores falavam no rádio, pediam opinião a astrônomos. E no dia seguinte os jornais 

noticiavam que o “objeto” se dirigiu em direção a tal estrela, com velocidade  tal , enfim eram 

dados tão seriamente técnicos que os rapazes acharam que seria desagradável desmenti -las. 

 
 
3.2.2.Arte e Expressão 
 
 

 

3.2.2.1 Artes Plásticas 

 

No inicio dos anos 60, instalou-se em São José dos Campos, a Escola de Belas Artes, 

sob a direção do grande pintor holandês Johann M. Gütlich que chegou ao Brasil em 1952 a 

convite do Museu de Arte de São Paulo. 

Radicou-se aqui, mas suas obras atendiam também    uma clientela da Europa e  

Estados Unidos. Na 18a Bienal de São Paulo, em 1985, Gütlich participou como convidado para 

da Sala Especial  “Expressionismo no Brasil”.  

Em 1970 a Escola de Belas Artes foi desativada, mas deixou como herança, grandes 

artistas, inclusive alguns que se profissionalizaram e cujos  trabalhos lhes garantiram 

notoriedade nacional como: Kuno Schiefer, Queiroz, Claudionor Itacaramby  e Ruy Montenegro, 

considerado por Gütlich o melhor desenhista que passou pela Escola de Belas Artes. 
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Figura 3.9. Claudionor Itacaramby em seu ateliê 

Fonte: Acervo Dailor Varela 

 

Em São José havia bons desenhistas e caricaturistas, como podemos observar na  publicação 

de 1951 da revista mensal “A Cidade“. São  desenhos de Mariz (Figuras 3.10  e  3.11). 

 
            Figura 3.10.Caricatura de Mariz 

              Fonte:Revista A Cidade,1951 
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      Figura 3.11.Câmara Municipal 
        Fonte:A Cidade. Revista mensal.1951 

 

Quanto à discussão contemporânea da arte, o marco em São José parece ter sido a 

exposição ”Cinco Pesquisadores da Arte Visual” promovida pelo Conselho de Artes Plásticas. 

Realizou-se na sede da Associação Esportiva São José, no centro, em Outubro de 1968 e 

mostrava trabalhos de Aliberti, Lothar Charoux, Féjer, Fiaminghi e Kühn. Todos eles têm obras 

expostas em museus de arte contemporânea e são representantes da arte brasileira do século 

20. 

Conta-se que a exposição foi muito apreciada pelos visitantes, pois na ocasião, a cidade 

já agregava em sua população gente de diversas origens e diferentes formações, mas não 

atendeu ao gosto da maioria que perguntava se “aquilo era arte”. Essa exposição provocou 

questionamentos e inquietações que se estenderam e mostram seus desdobramentos ainda 

hoje. 

Em 1969 o Conselho de Cultura contratou os artistas Luiggi Zanotto, H. Fiaminghi e 

Alberto Teixeira para orientar as atividades do Atelier Livre instalado numa das salas do 

Sanatório Ezra, que havia sido desativado. [local  onde hoje está o Parque Santos Dumont]. 
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No mesmo ano, aconteceu o 1o Salão de Arte Contemporânea de São José dos Campos 

e no ano seguinte o 2o Salão. Logo em seguida, houve a mudança da Administração Pública que 

extinguiu o Conselho de Cultura e apenas em 1979 organizou-se outro Salão.  

 
3.2.2.2 Cinema 
 

 

O cinema e o rádio eram os meios de comunicação mais eficientes para uma população 

que tinha mais de 50% de analfabetos (segundo o censo de 1950; entre os habitantes de 7 anos 

ou mais, 52%  eram analfabetos)61. 

Prédios específicos de cinema havia seis, de acordo com o PPDI de São José dos 

Campos (1961), somando 3.180 lugares: 

 

Cine Paratodos:1400 lugares 

Cine Real: 500 lugares  
Cine Santana:800 lugares  
Cine Serimbura (da Casa Paroquial da Vila Ema):180 lugares  

Cine CTA: 300 lugares. 

 

Havia  também as salas de exibição para uso dos internos nos Sanatórios Vicentina 

Aranha, Maria Imaculada, Ezra e Atoninho da Rocha Marmo. Em todos eles e no Sanatório Rui 

Dória  havia rádio, televisão, discoteca e biblioteca. No Antoninho da Rocha Marmo, que se 

dedicava a hóspedes de no máximo 15 anos, havia atividades especiais para crianças, passeios 

pelos arredores e pelo centro da cidade. 

Entre 1944 e 1954, mais de uma dúzia de filmes foram produzidos pela Atlântida. O 

gênero conhecido como “chanchada”, tinha como figuras centrais os comediantes Oscarito e 

Grande Otelo. Interpretando malandros simpáticos que sempre falavam a gíria do momento, 

esses personagens estabeleciam um clima de intimidade com as platéias populares. Havia 

também os filmes de Mazaropi, o caipira astuto, que enfrentava o patrão e os outros poderes 

com  esperteza.  

Nos anos 50, os moradores de São José dos Campos puderam ver de perto,  ”gente da 

tela”, elementos da produção de um filme. Eram os atores da Vera Cruz: Alberto Ruchel, Cacilda 

                                                                 
61 No Estado de São Paulo a taxa era de 40,7%, ou seja, a população joseense tinha relativamente mais analfabetos do que o 
Estado.  
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Becker, Jardel Filho, Ilka Soares, entre outros. Os artistas estavam filmando “Floradas na Serra” 

em Campos do Jordão e paravam em São José para descansar e saborear a boa comida da  

Cantina Bella Venezia, instalada quase em frente ao Grupo Olympio Catão, na Rua 15 de 

Novembro. 

Em 1960 os divertimentos preferidos da população (de acordo com a pesquisa que daria 

subsídios para o Plano de Desenvolvimento Integrado de São José dos Campos), eram passeios 

ao ar livre e cinema. Havia  reclamações pela falta de logradouros, pela má qualidade dos filmes 

e das casas de exibição. No atual estágio de desenvolvimento da cidade, as classes média e 

superior cresceram o bastante para começar a fazer pressão, no sentido de melhorar e atualizar 
esse setor de divertimento. (PPDI–SJC, 1961, p.83). 

No fim dos anos 50 e durante a década de 60, enquanto a produção de filmes brasileiros 

crescia em quantidade e qualidade, também crescia entre os jovens, o interesse por esta arte. O 

cinema novo e Glauber Rocha foram grandes  estímulos à discussão e ao gosto pela arte do 

cinema. 

Em 1968, através da Comissão de Cinema do Conselho Municipal de Cultura, 

agruparam-se os interessados em cinema. Em maio do mesmo ano, uma das solicitações da 

Comissão foi a montagem de uma sala de exibição. Até então era usado o espaço do Cine 

Teatro. Em maio de 1969 o Jornal do Município noticiou que o Instituto Nacional do Cinema 

doara diafilmes ao Conselho de Cultura. 

A Comissão iniciou então um programa de levar bons filmes aos bairros, projetando-os 

em tela montada na rua. A receptividade foi muito boa. Mais de 700 pessoas compareceram na 

estréia. “ Cinema de Arte Semanal , um cruzeiro por ano”  era a atração para um dos programas 

da Comissão. 

A implantação de um Curso Prático de Cinema estava em andamento. Depoimentos de 

diretores, fotógrafos, sonoplastas seriam apresentados entre as atividades técnicas. O curso 

tinha por objetivo capacitar os interessados à produção de curtas-metragens, rodados em São 

José.  

Eram programados também ciclos de “filmes de arte” que mostrariam obras de Fellini, 

Antonioni, Ingmar Bergman, Glauber Rocha e outros cineastas consagrados. Dessas sessões 

fariam parte debates e discussões sobre temas previamente combinados. Com a extinção do 

Conselho em 1970, todas as atividades da comissão foram desativadas. 
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3.2.2.3 Dança 
 
 
 

O gosto pela dança é antigo em São José, mas a primeira experiência de se organizar 

aulas de dança clássica foi da iniciativa privada e aconteceu na década de 50. Uma instalação 

móvel de barras e tablados de madeira, foi usada para adaptar o salão de baile do Tênis Clube 

em sala de aula. A música freqüentemente era ao vivo, com Oswaldo do Nascimento Leal Filho, 

tocando o piano de cauda do clube. 

A professora era francesa, Mme.Tamar de Letay que morava em São Paulo e vinha três 

vezes por semana. Voltou mais tarde a morar em Paris, mas outras professoras mantiveram as 

aulas, inclusive Da. ViVí, como é carinhosamente chamada pelos amigos, a Sra. Violet Leal. 

Nos anos 60 teve início a primeira escola especializada em dança em São José, quando 

a família de Damares Antelmo veio morar na cidade. Damares ainda muito jovem, montou  a 

escola em sua casa mas a procura era tanta, que havia disputa pelas aulas disponíveis e em 

pouco tempo foi necessário estruturar um novo espaço. Assim nasceu em 1966 a Academia 

Damares Antelmo.  

 
3.2.2.4 Folclore e Tradições Culturais 
 

 

Até meados da década de 60, havia certo espírito de comunidade entre a população 

joseense; “sentimento de pertencimento” ao grupo e à cidade.  

Embora fossem visíveis as diferenças de status e papéis sociais daqueles que 

pertenciam aos estratos mais baixos em relação ao mais alto (dos mais ricos e/ou instruídos), a 

convivência era pacifica. Vínculos de solidariedade e de afeto  mantinham  tolerância (ou 

“respeito”, como se usava dizer). Tais comportamentos dos vários segmentos eram orientados 

pela tradição que continha  também  preceitos e tabus pregados pela ideologia da colonização e 

da pregação religiosa. 

Publicações da imprensa local mostram que no início dos anos 50, eram freqüentes as 

manifestações de carinho à cidade e a seu povo, (às vezes ufanistas) através de artigos e 

poemas de autores, amantes de São José, por nascimento ou por adoção.62 

 

                                                                 
62 São José dos Campos tem uma bela história,venera seus varões (...) possui uma rica e imensa galeria de valores 
humanos;(...) pensa, estuda, trabalha, produz e seus homens completam dia a dia, a obra magnífica da natureza nos brindando 
com tão encantadora cidade. (MATTAR e SIMÕES,1951)  
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No carnaval, fazia-se muita folia nas ruas do centro e no Largo da Matriz. As casas 

situadas nestes locais recebiam amigos e parentes que lotavam as janelas e sacadas e dali 

participavam, jogando confete, serpentina, farinha  de trigo, água e lança perfume (cujo uso não 

era proibido). 

As fantasias ou “disfarces” quase sempre eram criados com recursos domésticos; 

improvisava-se máscaras feitas de papelão ou de pé de meia, com roupas e sapatos de 

tamanhos diferentes.  

Mas nesse cenário acanhado, típico do interior paulista, “surgia” o Comendador Remo 

Cesaroni (Figura 3.12), italiano, joseense por adoção, vestindo fantasias coloridas, brilhantes e 

majestosas. Ele entrava nos clubes (com alguns acompanhantes também fantasiados), 

passeava pela cidade e animava as ruas do centro, como  Imperador, Rei Momo, Astronauta etc. 

 
 

Figura 3.12. Carnaval.Comendador Remo Cesaroni 
Fonte: Acervo Sergio Weiss. 

 

Os desfiles cívicos das escolas (Figura 3.13), assim como as procissões, eram pretexto 

para enfeitar carros (ou andores), preparar faixas escritas, tudo artesanalmente, feito com a  

participação dos alunos, mães, professoras, etc. 
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Figura 3.13. Desfile das alunas da Escola João Cursino, anos 50. 

Fonte: Acervo Sergio Weiss 
 
3.2.2.5 Música 
 

A população  joseense,  como  já  vimos , sempre  foi  muito dedicada   à música. Em 

1969 o Conselho Municipal de Cultura organizou várias atividades: 
 

Festival da Canção   

Em Março de 1969 foi realizado o “Festival da Canção” que provocou o interesse de 

músicos e amantes da música em geral e teve uma repercussão muito grande na sociedade 

local e regional.63 

O melhor compositor recebeu o Troféu Sabiá de Ouro e o melhor intérprete, o troféu 

Sabiá de Prata. O evento era voltado às pessoas residentes na cidade. A organização do festival 

contratou cantores já consagrados e conhecidos no Brasil, que se apresentavam no momento 

em que os jurados se reuniam para decidir sobre os ganhadores. As canções apresentadas 

foram consideradas pelo júri e pela platéia de um excelente nível melódico e de composição. 

                                                                 
63 Jornal Diário de São Paulo de 02/03/69. Festival de Canções em São José dos Campos. 
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Muitas pessoas residentes nos municípios vizinhos e em São Paulo vieram assistir e torcer por 

seus favoritos. 

 

Futuros Solistas 

Ainda em 1969 o Conselho de Cultura promoveu um encontro de solistas, com o objetivo 

de incentivar artistas amadores e homenagear o compositor Villa-Lobos (1887-1959) por ocasião 

do décimo aniversário de seu falecimento. Peças de Bach, Beethoven, Mozart e Villa-Lobos 

foram apresentadas nas eliminatórias. 

  Esse concurso era voltado para pianistas e estudantes de piano, residentes em São 

José há pelo menos um ano, brasileiros ou estrangeiros, e o prêmio principal era uma bolsa de 

estudos no Curso Internacional de Férias  em Curitiba em janeiro de 1970, além de medalhas e 

diplomas  .  

O Prof. Luiz Gonzaga, presidente do Conselho Municipal de Cultura, explicou na ocasião, 

que no ano seguinte o evento se estenderia aos violonistas  também. 

 

Concertos  Musicais64 

Artistas nacionais e internacionais, consagrados pela crítica especializada se 

apresentaram  na cidade: Magdalena Taliaferro, João Carlos Martins, Quarteto Haydn, Lídia 

Alimonda,  Malcuzynski, Orquestra de Câmara Alemã, Isis Moreira, que reside em São José e 

muitos outros. 

O Madrigal Musicaviva 

Havia um grupo de moradores do CTA que  cantava durante as missas e demais 

cerimônias na Capela N.S. do Loreto. Em 1960 Gustav Rabson formou com 10 ou 12 integrantes 

desse grupo o coral “Madrigal Singers”. Eram quase todos estrangeiros. ] 

Posteriormente o grupo foi acrescido com a entrada de novos participantes, moradores 

da cidade e passaram a se apresentar como “Monday Madrigal”; os ensaios aconteciam às 

segundas-feiras e as apresentações eram feitas em várias cidades, mas quando o regente 

retornou ao seu país de origem, tentou-se uma  reestruturação, mas o grupo depois de um 

semestre se desfez.  

                                                                 
64 Jornais: O Valeparaibano de 18/4/1969, 29/04/69 e 04/05/69, respectivamente: Festival de Shubert, Malcuzynski e Isis Moreira 
apresenta-se na Sala Veloso.  
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Com a criação do Conselho Municipal de Cultura, foi contratado o maestro Walter 

Lourenção para criar e reger um coral em São José. Nasceu  então o “Madrigal Musicaviva” 

agrupando muitas das vozes do antigo “Monday”.  

Em abril de 1969 o Madrigal apresentou o primeiro concerto na Sala  Veloso, na Praça 

Afonso Pena, ao lado da Câmara dos Vereadores. Apresentava-se também por todo Brasil. 

Algumas vozes chegaram ao exterior junto com membros do Coral do Instituto Ítalo-Brasileiro 

(que veio a ser o Coral do MASP- Museu de Arte de São Paulo). Extinto o Conselho  pelo 

prefeito Sobral, para não interromper suas atividades por falta de sustentação econômica, os 

membros do coral fundaram a Sociedade de Cultura e Educação Musical –SOCEM. 

 
 
3.2.2.6 Teatro 
 

Num livreto de 35 páginas, publicado em março de 1957 65, sobre  o 1o. Festival de 

Teatro Amador de São José dos Campos, o Diretor da Escola de Teatro do Distrito Federal e 

membro titular da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, Sr. Matheus da Fontoura66, comenta 

na primeira página, o seguinte: 
 

 Os grêmios de amadores teatrais,liderados pela força de vontade e o idealismo de 
Mario Ottoboni e Benedito Machado Figueiredo, resolveram realizar o 1o. Festival de 
Teatro Amador de São José dos Campos. Tarefa bastante ingrata em uma cidade 
onde não podem atuar e debutar conjuntos e profissionais da ribalta, por força de 
uma lei impeditiva e gravosa de legislativo local e nas quais os amadores  poderiam 
se abeberar e colher preciosas lições para o aprimoramento da arte de representar 
;privados do salutar intercambio entre grêmios interioranos, a exemplo do que  de há 
muito ocorre em (...)Rio Grande do Sul e outros (...) Tanto maior avulta a presente 
iniciativa dos artistas amadores desta risonha  e amável cidade. Daí o apoio e o 
incentivo que devem merecer  de todo cidadão consciente e com uma parcela de 
responsabilidade na vida deste burgo.  

 
 

E  mais adiante, 

 

(...) como escritor teatral (...) representado no estrangeiro, como jornalista 
profissional e como cidadão dou-lhes (...) o meu apoio (...) repleto de sinceridade e 
boa vontade.Já passou em julgamento e é  refrão sediço que um pais sem teatro é 
um pais sem cultura e sem civilização. Cabe portanto a vós, meus estimados amigos 
e simpáticos joseenses, a missão de fazer o possível e o impossível para que tal 
pecha não recaia sobre a vossa linda cidade, que tem dois institutos de ensino 
superior,uma escola normal,vários ginásios e colégios, mas que em as 
manifestações artísticas e culturais são ainda bastante precárias e parcimoniosas, 

                                                                 
65Com apoio da Associação Esportiva São José (1913), de O Esporte Clube São José, Rodhosá Atlético Clube (...) e órgãos de 
difusão locais (Valeparaibano, Correio Joseense, Diário de São José, A Voz do Magistério, da Rádio local)e de São Paulo p. 1. 
66Formado em Ciências Econômicas pela Handels-Akademie Jak L.Peters da Universidade de Hamburgo,jornalista de vários 
jornais cariocas, foi presidente da Comissão Julgadora do referido Festival, p.7. 
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arte e cultura que  nos  elevam acima do cotidiano, da estafante rotina de todos os 
dias, fazendo-nos subir as esferas mais espirituais e superiores menos 
contingenciais de terra a terra. Não só de pão vive o homem, e se viver será apenas 
como robot que ambula por aí guiado na sua inconsciência  mecânica  pelo cérebro 
potente. 

 
 

Graças aos esforços dos jovens idealistas que buscavam os meios para sua arte, 

liderados por Mario Ottoboni, em 21/8/58 a Prefeitura doou um terreno  situado na Avenida São 

José para que se construísse um teatro. Posteriormente a área voltou à posse da Prefeitura pelo 

não cumprimento do artigo 3o do documento de doação, que impunha como condição que a 

construção teria que ser iniciada no prazo de dois anos.  

Outro tempo promissor  para as artes cênicas, parece ter sido a década de 60. No 

Instituto de Educação Cel. João Cursino surge o GECA, e entre os jovens universitários, o Grupo 

Motivo. Os jovens conseguiram desenvolver um trabalho que se avultava, quando em dezembro 

de 1968, exatamente no fim da montagem de uma peça de Gil Vicente, anunciou -se o AI-5 e os 

estudantes foram proibidos de continuar sua atividades de dramaturgia. 

Em 1969 por iniciativa do Conselho Municipal de Cultura, formou-se a Comissão de 

Teatro. Uniram -se jovens que participaram do Grupo Motivo e outros entusiastas: Pedro Paulo 

Teixeira Pinto, Cyro Pereira de Souza, Murilo César Soares, André Freire, Vitório Faria e outros. 

A Comissão de Teatro além da formação de atores, estimulava e organizava a vinda de 

espetáculos de boa qualidade técnica,como: “O Casamento de Fígaro” pelo Teatro de Arena, 

“Vítimas do Dever” de Ionesco, Morte e Vida Severina”. Tendo como objetivo a formação de uma 

companhia teatral da cidade, o Conselho de Cultura contratou a consagrada atriz Berta Zemel, 

que se encarregaria da orientação dos grupos e das apresentações culturais. 

Em 1970 com a intervenção federal na administração municipal, saiu o Prefeito Veloso e 

tomou posse o Dr. Sérgio Sobral de Oliveira, quando foi desativado o Conselho Municipal de 

Cultura. 

 

3.2.3 Os espaços públicos da cultura 
 
 

Nos anos 50 e 60, São José apresentava altas taxas de crescimento demográfico e 

expansão da mancha urbana (como tratado no item 2.2.) mas os espaços públicos, 

tradicionalmente usados para passeios, quermesses e manifestações públicas, continuavam 

disponíveis à população.  
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Figura 3.14. Manifestação de protesto por falta de verbas para o esporte 

Fonte: Acervo Sergio Weiss 
 

A Figura 3.14, mostra uma passeata  de protesto  por falta de verbas para o esporte na 

cidade. Pessoas reconhecidamente ilustres podem ser identificadas nesta foto 67. 

No final dos anos 60 com a dinamização das atividades provocadas pelo Conselho de Cultura, 

as instalações disponíveis tornaram-se insuficientes; foi então construída a Sala Veloso.  

 

3.3 A Década de 70 
 
 
3.3.1 A vida social 

 
As transformações na vida social em São José, como quase todas as outras nos anos 

70, são conseqüentes do modelo de desenvolvimento econômico adotado pelo governo federal 

como foi exposto no item 2.3.  

Em qualquer dia da semana, um viajante que passasse  pela cidade veria um “clima de 

festa”. As agências bancárias, lojas, cinemas, restaurantes, escolas e templos mais importantes 

se situavam no quadrilátero formado pelas ruas 15 de Novembro, Siqueira Campos, Vilaça e 

Rubião Junior. Por isso o movimento no centro mantinha-se durante todo o dia e a noite também. 

Somava-se a esse borburinho a presença marcante de jovens universitários que  há mais 

de uma década animava ainda mais os bailes, shows, as torcidas nas disputas de basquete 

                                                                 
67Foram identificados  Sr. José Rachid,Sr. Fuad Cury,Sr. Pedro M. Rocha,Sr. José Nicodemo,entre outros. 
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entre o Tênis Clube e o ITA, o footing da rua 15, os bate-papos e namoricos em sorveterias ou 

no “Bar do Boneca”. De fato era um fenômeno novo, produto da interação entre estudantes do 

ITA que vinham de vários cantos do Brasil e os jovens da cidade.  

Às vezes deflagravam-se animosidades, disputas por namoradas e outras “guerrinhas” 

típicas, que quando superadas, até ajudavam a tornar tais processos, experiências ainda mais 

fecundas para os participantes.  

Quando em 1970, a intervenção do governo militar tomou a prefeitura e empossou o 

Brigadeiro Sobral, a ação repressora do governo já mostrava sua força na cidade e provocava 

experiências dolorosas e traumáticas pelo desligamento e prisão de alunos e professores do ITA 

e de pessoas da cidade (consideradas pelos moradores da época como “gente séria e honesta”). 

Esses assuntos ainda hoje são comentados com certa lástima em voz mais baixa, e através de 

frases reticentes. Alguns pais tomados de medo e incerteza  pediam aos filhos estudantes  para 

“não participarem de nada”, “não ficarem em turma conversando na rua”, pois poderiam ser 

presos. Realmente a maioria das pessoas não sabia bem porque os militares prendiam, mas “o 

fato era que prendiam e ninguém sabia para onde eles levavam os filhos da gente. A família não 
podia nem visitar”. 

O aumento demográfico e de renda per capita era evidente: havia mais e melhores 

automóveis, loteamentos novos, em fazendas e chácaras que foram atingidas pelo crescimento 

da mancha urbana, construção de residências, de  estabelecimentos comerciais e de prédios 

públicos.  

A “certeza” de bons empregos, a chance de melhores salários e a possibilidade de um 

crescente consumo, satisfaziam as expectativas de mobilidade social de grande parte da 

população. Segundo Wright Mills (1979) a classe média que se forma em tais condições, tem em 

seu perfil sociológico, entre outras características comportamentais, o consumismo e a 

despolitização. 

Nesse cenário joseense assim como em todo o Brasil, havia e ainda há, muita gente que 

considera que “Os militares estavam pondo ordem no Brasil. Eles estavam certos (...) senão o 

país nunca endireita.” 
 

 
3.3.2 Arte e expressão 
 
 
3.3.2.1 Artes Plásticas 
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Em 1972, um grupo de ex-alunos do extinto atelier da prefeitura, continuou suas 

atividades sob orientação de H. Fiaminghi num espaço situado na Av. Névio Baracho. Eram eles: 

Da. Iracy Puccini, Estevão Nador, Luis Eramo Moreira, Osvaldo Martins Toledo, Izabel Toledo, 

Luiza Irene G. Galvão, Eliane Borges, Cláudio Márcio, Luiz Ricardo Simi, entre outros.68  

A manutenção do atelier se dava pelo rateio de algumas despesas e, sobretudo, graças 

à generosidade do arquiteto Luis Erasmo Moreira que cedia gratuitamente as salas. Em diversas 

aulas o atelier contava com a presença de Volpi, Décio Pignatari, Regina Silveira, Julio Plaza, 

Arcangelo Ianelli, Haroldo e Augusto de Campos e outros artistas que, como Fiaminghi, o 

mestre, representaram o primeiro escalão da arte brasileira do século XX. 

Convites para mostras e exposições individuais ou coletivas eram freqüentes. Galerias 

bem conceituadas, principalmente as de São Paulo, faziam contato para mostrar e vender o 

trabalho dos alunos em suas instalações. Além do eventual talento de alguns  artistas, o grande 

facilitador do trânsito em tais espaços importantes, era sem dúvida, o prestigio do Fiaminghi. 

Logo no início dos anos 70, houve a criação de  espaços para exposição, alguns 

improvisados, não eram bem adequados, mas mostravam bons trabalhos e eram freqüentados 

por artistas e outras pessoas interessadas.  

Graças à boa vontade e a criatividade dos alunos da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da F.V.E. aberta em 1970, inaugurou-se a ARTESCADA, um espaço “inventado” num 

pequeno prédio perto do Cine Paratodos na Rua Coronel Monteiro. Para expor suas obras, os 

artistas contavam também com as paredes de restaurantes, de bancos, consultórios médicos e 

outras áreas cujos proprietários ou gerentes estavam dispostos a colaborar, pois desde a 

extinção do Conselho de Cultura, os espaços públicos não estavam mais disponíveis para arte 

alguma. 

Em 26 de abril de 1975, foi inaugurada a Galeria do Sol de Enio Puccini (Figura 3.15) 

que manteve suas atividades por mais de 15 anos ininterruptos. 

 

                                                                 
68 “São José dos Campos um grande exemplo”. Folha de São Paulo (Ilustrada)16 de novembro de 1975.  
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Figura 3.15. Enio Puccini, proprietário da Galeria do Sol. 

Fonte: Acervo de Dailor Varela. 

 

Obras de artistas já consagrados como Guerchman, Siron Franco, Éster Grispun, Sonia 

von Bruscky, Cristina Parizi, Cláudio Tozzi, Gilberto Salvador, Wilma Martins, Julio Plaza, Regina 

Silveira, Massuo Nakakubo, A. Ianelli, H. Fiaminghi, Maria Bonomi, R.Katz, Arlindo Daibert, 

Rubem Valentim, Leonino Leão, Luiggi Zanotto, Aldyr, Marcos Benjamim, Sérgio Fingermann e 

de tantos outros estiveram em exposição na Galeria do Sol. 

Enio Puccini  “abria as portas” também para os bons artistas do Vale e da cidade mas 

sempre intransigente quanto aos critérios de apreciação. 

O  3o Salão de Arte Contemporânea  não foi realizado, vindo a acontecer em 1979 

quando a cidade já voltara a eleger seu prefeito. 

 

3.3.2.2 Cinema 

 

Em 1975 nasceu o Projeto Cineclube. Das artes visuais, o cinema é, de fato, a que mais 

necessita de recursos para que possa se realizar. Entretanto, mesmo sem apoio do poder 

público, os coordenadores do Cineclube puderam manter as possibilidades operacionais dos 

equipamentos, uma programação de qualidade, e os mais diversos espaços para projeção. 
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Alguns programas eram mesmo organizados para itinerância, como “cinema nos bairros”, mas 

as constantes mudanças de espaço físico (Cine Teatro Benedito Alves da Silva, Cine Planetário, 

Sala Veloso, SESC e outros) para abrigar as atividades regulares, provocavam certa dispersão 

da freqüência e estas não aconteciam por escolha, mas por falta de qualquer apoio institucional. 

“Sobrevivência por tenacidade”, seria um slogan para esta turma. 

 

3.3.2.3  Dança 

 

O crescimento demográfico trouxe  casais jovens de classe média com filhos em idade 

escolar que propiciou o aparecimento de novas academias de ballet, jazz e sapateado que  

vieram se somar às já existentes. Habitualmente cada escola monta um espetáculo anual para 

que os alunos, e a escola possam mostrar ao público sua arte e o resultado de seus esforços. A 

renda conseguida com a “bilheteria” desses espetáculos é destinada às instituições de caridade. 

Nos anos 70, não identificamos nenhuma iniciativa  de apoio à dança, por parte do poder público 

municipal. 

 

3.3.2.4 Folclore e Tradições Culturais 

 

As  procissões, quermesses, footing e outras manifestações culturais organizadas pelos 

costumes e pela tradição, não tinham mais espaço autorizado pela prefeitura para acontecer. O 

então Prefeito Sobral justificava que a proibição era devido à necessária reestruturação da 

cidade e racionalidade no uso do espaço urbano. 

 

3.3.2.5  Literatura 

 

No início dos anos 70 podia-se ler Camões, Sheakespeare e Dante, por exemplo, em 

jornais diários como o Estado de São Paulo. Fragmentos de obras literarias da melhor qualidade  

e receitas de arte culinária eram usadas pelos editores para preencher os espaços que 

apresentariam matérias que haviam sido barradas pela Censura Federal. 

Entre os jornais locais havia o Agora que, alem de sua função  informativa, era veículo 

também de material literário, ou melhor, um veículo de cultura. Durante a realização deste 

trabalho, foram examinados todos os volumes de “Cartaz”, parte do Jornal Agora, da coleção 
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pessoal do jornalista Dailor Varela. Material interessantíssimo que não nos foi possível explorar, 

pois foge ao escopo deste trabalho, sobretudo quanto ao tempo necessário. 

 

3.3.2.6  Música 

 

Com a extinção do Conselho Municipal de Cultura, O Madrigal Musicaviva para não ser 

dissolvido, providenciou a fundação da SOCEM – Sociedade de Cultura e Educação Musical de 

São José dos Campos, (v. Anexo III) que teve como primeiro presidente o Dr. Fausto Ivan Vilas 

Boas, um dos membros do Madrigal. 

A SOCEM  recebia uma mensalidade de seus associados, custeava as  despesas do 

Madrigal e colaborava com atividades culturais em geral.  

Em 1972  o coral joseense viajou para Portugal e Itália e se apresentou 36 vezes em 30 

dias de viagem. 

Dr. Vilas Boas, primeiro presidente da SOCEM, foi reeleito até 1977 quando foi eleita a 

Sra. Violet Leal. 

 

3.3.3  Os espaços públicos da cultura 

 

Nos anos 70  com o intenso crescimento demográfico e a expansão da mancha urbana, 

(Figura 2.15), houve também uma ampliação dos equipamentos voltados para a classe média, 

como bares, restaurantes, espaços de lazer e outros empreendimentos da iniciativa privada. 

 

 

Figura 3.16. Teatro na Vila Industrial. 

Fonte: Acervo Sérgio Weiss 
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A administração municipal providenciou a construção de novos espaços físicos e realizou 

obras dispendiosas, tais como: 

 

“O Teatrão” - Construído na Vila Industrial nos anos 70  com capacidade para 6.000 

pessoas (Figura 3.16). As festividades de inauguração contaram com a apresentação da 

Orquestra Sinfônica de São Paulo sob a regência de Eliazar de Carvalho. Embora seja uma 

construção de alto custo, onerosa para os cofres públicos, paradoxalmente, não podemos 

classificá-la (ao menos por enquanto) como espaço físico da cultura ou patrimônio cultural do 

município, pois a população não estabeleceu com esse prédio nenhum vínculo mais duradouro. 

O uso de tal espaço tem sido esporádico . Embora já tenha mais de 20 anos, parece que 

ainda não foram detectadas suas melhores propriedades funcionais. 

 

O  Parque Santos Dumont - Localizado na Av. Ademar de Barros, ao lado do SESC, 

ocupa uma área de  46.346,50m2. Arborizada e extensa, esta área se manteve em pleno centro 

da cidade porque era ocupada pelas instalações do Sanatório Ezra. Atualmente abriga duas 

escolas municipais infantis, play-ground, lago com criação de peixes e aves, área de lazer para 

adultos, quiosques, pista de Cooper e aparelhos de ginástica. 

O Parque foi projetado e inaugurado durante a gestão do Prefeito Sobral no inicio dos 

anos 70. Na ocasião havia também um “museu” constituído de uma exposição de réplicas de 

quadros e esculturas de Cézanne, Renoir, Van Gogh, Rodin, Picasso e outros artistas que 

marcaram a história da arte. O  Parque vem sofrendo pequenas reformas que o mantém 

adequado à vida da cidade; é um dos espaços públicos mais apreciados da cidade e é usado por 

crianças, adultos e idosos. 

 

“Jardim do Gregório” ou ”Jardinzão”- Situado na Praça Afonso Pena, foi fruto de um 

projeto paisagístico modernista. Por muitos anos manteve o estilo e os equipamentos originais. 

Os bancos, a iluminação, a forma dos lagos com criação de carpas compunham uma paisagem 

perfeita como logradouro. 

No meio do jardim, foi construido um anfiteatro que não se mostrou funcional, como 

previu o prefeito que o encomendou.  Há pouco tempo foi demolido, pois se tornou um espaço 
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sujo e perigoso em conseqüência do contingente de população que circula pelas ruas e praças, 

vítimas do desemprego, da miséria e da marginalidade. 

 

3.4 De 1978 a 2000 
 

No segundo semestre de 1978, quando tomou posse o prefeito eleito Joaquim 

Bevilacqua, a administração mostrou em ações sua preocupação com a situação da cultura. 

Organizou-se a “Praça da Cultura”, implantou-se um atelier livre de artes plásticas, criou-se um 

museu de rua que apresentava ampliações fotográficas em painéis outdoor  apoiados no chão. 

Iniciou-se uma coleta de fotografias para um museu da imagem e do som, encomendou-se um 

projeto para instalação de um museu do índio, que seria construído no morro do Seminário, ao 

lado do prédio que a prefeitura alugava da instituição religiosa Ordem dos Servos de Maria para 

uso do Departamento de Cultura. 

 

3.4.1  Vida Social 

 
 
3.4.2  Arte e expressão 

 

3.4.2.1 Artes Plásticas 

 

Em 1979, logo que  foi empossado o prefeito eleito, foi  organizado  o   3o.  Salão de Arte 

Contemporânea promovido pela administração municipal através da Divisão de Cultura. O 1o e o 

2º aconteceram na gestão do prefeito Veloso sob a coordenação do Conselho de Cultura. Logo 

em seguida foi implantado um Atelier Livre sob orientação de Arlindo Daibert do Amaral, que 

ministrava também História da Arte. 

Em 1983, houve troca de prefeito, mas tiveram continuidade as atividades do Atelier 

Livre com o mesmo orientador . 

No mesmo ano aconteceu o 4o. Salão de Arte Contemporânea, montado num espaço 

amplo, situado à Av. Nélson D’Ávila. As instalações pertenciam à empresa Móveis HS que 

estava sendo desocupado, pois a fábrica estava  sendo transferida para a Rodovia dos Tamoios. 

A proprietária Sra. Elgin Verônica Shicker não só emprestou o espaço, como 

providenciou retoques na pintura e forração do piso com sisal. Da parte do Departamento de 
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Cultura, tudo foi improvisado, pois não havia recursos. A iluminação, por exemplo, que de acordo 

com a equipe técnica da Funarte deve usar spots com  potência calculada em relação ao tipo de 

obra (...), foi feita pelos eletricistas da prefeitura que instalaram os mesmos fios que iluminam as 

ruas nos desfiles de carnaval.  

Mesmo com tais limitações, o Salão foi de muito bom nível; um júri composto por 

expoentes da pintura e da critica de arte selecionou os trabalhos. 

As obras  indicadas para premio-aquisição, vieram a fazer parte do acervo municipal. Os 

artistas receberam o valor diretamente de uma empresa que doou o prêmio, mas  as obras 

ficaram para o município. O Salão foi comentado por vários jornais e bem considerado pela 

crítica, inclusive pela Folha de São Paulo. Os recursos materiais, não eram os mais adequados, 

mas a soma da boa vontade de muita gente para tal realização,tornara-se evidente e era a  

grande recompensa aos organizadores e aos participantes.  

Em 1984 inaugurou-se uma oficina de gravura, a primeira na história de São José. Os 

recursos necessários para se montar uma oficina de gravuras, são relativamente caros (para que 

cada gravador tenha os seus) e eram parte de um velho sonho de alguns artistas e arteiros 

joseenses. A oficina se tornou possível graças a doação feita pela CREDICARD. Uma  prensa 

(instrumento importante na reprodução de gravuras), algumas goivas, lito, xilo, metal e linóleo 

para gravar as matrizes, papéis, rolo e tintas para  impressão. É muito difícil conseguir doação 

de objetos que não são evidentes na publicidade, como os instrumentos  de gravação e por 

muito tempo a colaboração da CREDICARD foi comentada  no meio artístico joseénse. 

Em 1985 aconteceu o 5o Salão de Arte Contemporânea que recebeu mais de 300 

trabalhos de 102 artistas de vários estados brasileiros. Um dos participantes era desenhista do 

escritório do arquiteto Oscar Niemeyer no Rio de Janeiro. 

Ainda tratando-se de Salões, desde os anos 70 , há aqueles realizados por grandes 

empresas. Algumas delas, vêm promovendo bons salões e até atividades artísticas através das 

ADCs,  oferecendo assim aos seus funcionários a chance de se dedicarem  a uma atividade 

reflexiva. 

O  GEMART, salão de arte da General Motors e o Salão da EMBRAER eram esperados 

com grande expectativa pois a inscrição para seleção dos participantes se estendia também aos 

familiares dos funcionários, o que ampliava bastante a população envolvida. 

Alguns  artistas expunham nos Salões da empresa em que trabalhavam para prestigiar o 

evento, pois suas obras já eram conhecidas longe das fronteiras do município. Regis Machado, 
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Claudionor Itacaramby, José M. Ramis , por exemplo, pertenciam à  “turma da Embraer” mas 

faziam exposições individuais também. 

 

Nessa ocasião houve  várias exposições temáticas. Com o objetivo de conquistar novos 

públicos o Departamento de Cultura montava  também mostras didáticas, com material 

emprestado de embaixadas. 

  

Havia o atelier e as obras de Luiz Beltrame e dos artistas que trabalhavam em seu ateliê: 

Evaldo Eras, Nair Vissoto, Nelson Kimo, Regina, Maluxa Aurichio, Miura e  outros. 

 

Beltrame era do Rio Grande do Sul, mas quando veio morar em São José, estava 

chegando da India, do Nepal e trazia uma paixão pelo uso de papéis artesanais. Seu ateliê na 

Galeria Pedro Rachid tinha a maior concentração possível de objetos interessantes por metro 

quadrado. Muita discussão estética, projetos gráficos, os papos mais  diversificados aconteciam 

em volta das mesas de trabalho. George Gütlich, artista plástico nessa época estudava em São 

Paulo, mas toda semana vinha visitar a família e aparecia no ateliê do Luiz. Trazia noticias da 

faculdade, de exposições, comentava o artigo de um critico de arte, enfim, era um bom papo 

sempre esperado. 

 

Entre os artistas plásticos em exercício em São José dos Campos, lembrou-se : Bene 

Viana,  Cláudio  Márcio,  Lauro Luchesi,  Regis  Machado,Isabela Carvalho, J. Ramis, George 

Gütlich, Evaldo Eras, Cidinha Ferigolli, Izabel Toledo, Sonia Oliveira, Luis Eramo Moreira, Mônica 

Nador, mas há tantos outros.  

Lembrou-se também o holandês Johann Gütlich, Leonino Leão, Sosthenes Miranda, 

Swoboda, Ruy Montenegro, Kuno, Nair Vissoto, Luis Beltrame, Itacaramby,  Estevão Nador, Iraci 

Puccini, Arlindo Daibert, já  falecidos , que estão presentes na memória  e através de suas obras.   
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Figura  3.17. Luis Beltrame 
Fonte: Acervo Dailor Varela 

 

 

3.4.2.2 Cinema e Fotografia 

 

Em 1981, no dia 26 de abril, teve inicio as atividades do  Cine  Clube Planetário. O grupo 

era constituído por pessoas que no período 1975 -1980  já haviam se organizado  em sociedade 

cultural e realizado  bons projetos na área de cinema. 

O Cine Clube sempre conseguiu exibir bons filmes desde 1981,usando o auditório do 

SESC e a partir de 1985 o Cine Teatro São José. 

Quanto à produção de filmes, temos noticia de um joseense formado em cinema no Rio 

de Janeiro: Carlos Eduardo Pereira (neto do “Seu Tunico Pereira” pessoa muito querida na 
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cidade). Ele fez o curta-metragem, ”O cru e o Cozido”. Mas, dada as impossibilidades de 

trabalho deste tipo, em São José, o produtor mudou-se para o Rio. 

Atualmente em fotografia, a produção é ótima e bem diversificada:  Michelle Caiol, 

Gerson Santos, João Teodoro, Marcelo Magano, Lucas Lacaz Ruiz, Miura. 

Henri Bresson considera que “a fotografia é colocar na mesma mira a cabeça, o olho e o 

coração”. É  incrível como com um aparelho, às vezes o mesmo, é possível variar tanto as 

combinações de mira, cabeça, olho e coração. Michelle, citada acima, é francesa, tem dois filhos 

brasileiros e já se dedicava à fotografia em seu país de origem. Fez um conjunto de fotos-postais 

de São José dos Campos que estão entre as melhores que conhecemos. 

 

3.4.2.3 Dança 

 

Outras escolas além da academia de Damares Antelmo foram sendo criadas: as 

Academias de Suely Cury, de Cristina Cará, de Clara Irie, de Marion Guimarães, de Eleonora 

Oliosi, de Nara Vieira, Ballet Reflexo, Ana Araújo e outras especializadas em ballet clássico,  

jazz, sapateado, etc. 

Convidadas pelo Departamento de Cultura as donas das citadas academias, a partir de 

1983 vêm se organizando em Comissão Municipal de Dança. Como principal tarefa conjunta, 

realizaram o 1o Painel de São José dos Campos e o 1o Festival de Dança do Vale do Paraíba. 

Em 1983, aconteceram 26 apresentações de ballet com um total de 6.500 espectadores. 

Graças à atuação da Comissão de Dança, os amantes dessa arte, que moram no interior e têm 

pouca chance de viajar, puderam apreciar diversos espetáculos, inclusive com o Balllet Stagium 

(SP) e o Ballet Guaíra (Curitiba-PR.). 

 

3.4.2.4 Folclore e Tradições Culturais 

 

A comissão do Folclore foi oficializada em 1985, par a participar da Fundação Cultural, 

mas desde os anos 70 algumas pessoas que integram a comissão, já se dedicavam às 

atividades de difusão e apoio ao folclore. Esta comissão, antes de começar uma pesquisa, 

discute conceitos, cumpre organograma , cronograma e trabalha com método.  

Desde 1985, vem realizando : 
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            Exposições, tendo como tema: Minha Cultura Mostra Quem Sou; Traços de Cultura 

(permanente); Bonecões e bonequeiros:o imaginário está nas ruas; Dona Lili  figureira; Ciclo de 

Natal (temporária). 

 

Publicação de livretos sobre Ciclo de Natal (M.Graziela B.dos Santos); Aspectos 

folclóricos dos insetos (Hitoshi Nomura); Folclore e Meio Ambiente etc. 

 

Documentação e Registro sobre Jornada de Folias - Sertão da Onça. Bananal.SP; 

Música e Instrumentos Musicais -  B. dos Eucaliptos, SJC; Festa de Santa Cruz - Bairrinho da 

Urbanova, SJC; Figureira / Santeira - Caçapava Velha; Mesada dos Anjos - Piedade, Caçapava; 

Festa do Divino - Bairro Espírito Santo, Paraibuna; Dança de São Gonçalo - A.da Ponte,SJC; 

Festa de São João - Bairro de Santa Luzia, SJC; Cerimônia da Carpição - B. dos Remédios, S.F. 

Xavier; Presépios - Bairro do Putim, SJC. 

 

Cursos/Palestras: Orientação à pesquisa de folclore; Lúdica Infantil; Atualização de 

Conceitos de Cultura; Conceitos de Cultura; Educação e Comunicação ;  Restauração. 

 

Projetos Especiais: Culinária, Usos e Costumes; Sala do Artista Popular. 

 

Projeto Vivência e Aprendizado: Meios de transporte; Projeto Museu Vivo: complexos 

culturais trabalhados: lúdico, arte e artesanato, culinária, música, usos e costumes, festas 

cíclicas e religiosa. 

 

Acervo Disponível no Museu do Folclore: Bibliográfico, iconográfico (conjunto de 

imagens relativas ao folclore), Visual em VT, hemeroteca, acervo expositivo. 

Público atendido: 42.000 pessoas, considerando apenas  os que assinaram o livro de 

presença,  entre Dezembro de 1997 e Novembro de 1999. 

 

CECP - Centro de Estudos da Cultura Popular  

Entidade cultural não governamental criada em 1998 pela extinta Comissão de Folclore 

da Fundação Cultural Cassiano Ricardo de São José dos Campos. Tem por finalidade o estudo, 

a pesquisa, a valorização e estímulo de toda expressão da cultura popular, objetivando unir 
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pessoas e entidades envolvidas na busca da cidadania. Os projetos desenvolvidos são o próprio 

Museu do Folclore, edição dos Cadernos de Folclore, registros e documentação das 

manifestações folclóricas da região, formação, informação de folclore por meio de cursos, 

palestras, seminários e apoio a grupos folclóricos, os quais são mantidos por convênio firmado 

entre CECP e Fundação Cultural Cassiano Ricardo. 

 

Biblioteca do Museu do Folclore 

O acervo da Biblioteca do Museu do Folclore da Fundação Cultural Cassiano Ricardo é 

composto por cerca de 1.000 (mil) livros sobre os mais diversos assuntos estudados pelo 

Folclore: artesanato, culinária, dança, festas populares, figureiras, lendas e mitos, lúdico, 

medicina popular, música, profissões folclóricas, religiosidade, superstições e crendices.  Além 

dos livros, o acervo possui jornais, revistas, vídeos e fitas K7. 

 

 

3.4.2.5 Literatura 

 

 

Logo no início de 1983 o Departamento de Cultura era freqüentemente procurado pelos 

amantes da poesia que pediam apoio para publicar seus poemas. Rubens Espírito Santo era um 

dos jovens interessados em boas leituras que vinham sempre, ora trazendo um livro para 

comentar e sempre lembrando da importância de se publicar poemas. 

A orientação da administração era para que, na medida do possível, qualquer projeto 

tivesse como referência o exposto no “livrinho da Fundação Pedroso Horta”. Uma das principais 

tarefas do Departamento de Cultura, era viabilizar as condições para a criação de uma fundação, 

através da qual a comunidade interessada, (como produtor ou platéia) pudesse participar. Foi 

feito então um projeto que teria como resultado um livro com o titulo “Poesias em São José dos 

Campos em 1984”. O objetivo primeiro seria mapear, documentar e divulgar a produção dos 

poetas residentes na cidade. 

Para a seleção das poesias que constituíram a coletânea, dedicaram tempo e atenção 

competente, os poetas: Dailor Varela, Dyrce Araújo, Helena Calil, Helio Pinto Ferreira, José 

Antonio Braga Barros, José Omar de Carvalho, Olney Borges e Rubens Eduardo Frias. Aos 
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participantes que não tiveram poemas selecionados e aos demais interessados, eram oferecidas 

atividades de  “oficina literária” durante o ano. 

Poetas de 15 a 82 anos de todos os cantos da cidade atenderam ao convite divulgado 

pela mídia, apresentaram seus trabalhos de acordo com o estabelecido e participaram dessa 

experiência. Cada autor recebeu 30 livros conforme previsto no projeto, como pagamento de 

direitos autorais. Alguns fizeram noite de autógrafos em outras cidades, venderam através de 

livrarias ou presentearam amigos. A oportunidade que tiveram os autores dos poemas para se 

localizarem e se conhecerem talvez tenha sido o mais importante; alguns deles descobriram 

afinidades, objetivos comuns e passaram a se reunir. Este foi o embrião da comissão de 

literatura, constituída formalmente em 1985 e que teve função  estrutural  para que se realizasse 

a Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Em 1985 o projeto  foi realizado novamente . Desde  

então os poetas têm cobrado a edição de poesias; embora sem a regularidade prevista no 

projeto, as antologias têm saído. 

Em 1988 a comissão de lite ratura organizou também o I Concurso de Contos dando 

origem à 1a Antologia de Contos Alberto Renart, livro patrocinado pela Rhodia, que publicou os 

20 trabalhos selecionados. 

Há muita coisa interessante para ser publicada, mas as verbas para  cultura, são sempre 

muito restritas. Alguns autores vêm conseguindo publicar seus poemas com seus próprios 

recursos: Dyrce Araújo: Pecado  Imortal e Sagrada Paixão; Ludmila Saharovy: Te Sei; Fernando 

Lopes: A  torre de Papel; Dailor Varela, Dr. Hélio Pinto Ferreira, Dr. Olney Borges, Paulo Núbile, 

Moraes entre  outros. 

 

3.4.2.6 Música 

 

Com os mesmos objetivos divulgados pela Fundação Pedroso Horta (v. anexo IV), foram 

feitos os projetos de música. Foram implantados vários cursos de instrumentos de cordas, um 

conjunto de Câmara, um coral (do município) e a orquestra sinfônica de São José dos Campos. 

Esta, que já era “uma paixão” dos amantes da boa música, foi desfeita logo depois de sua 

primeira apresentação, pois na troca de uma chefia do Departamento de Cultura, entrou alguém 

que não lhe dava a mesma importância. Posteriormente graças ao empenho da comissão de 

musica da FCCR a cidade veio a ter novamente uma orquestra. 
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Havia atividades de música popular, sertaneja e convênio com a Banda de Santana e o 

Madrigal Musicaviva (SOCEM). Como os profissionais contratados pelo Departamento de 

Cultura , para regência, eram integrantes do Mozarteum (SP) ampliava -se a possibilidade de 

informações sobre concertos, cursos, tourné de estrangeiros e outras noticias que nem  sempre 

são pauta de jornal e raramente chegam a tempo no interior. 

Em 26 de fevereiro de 1986 a coluna do Dailor Varela no “Valeparaibano” noticiou que o 

programa “Café Concerto” da TV Cultura fora gravado no Novotel,  onde  foi  montado um 

estúdio de TV.  Participaram  Almir Satter, Beto Quadros, Sergio Weiss e o Zimbo Trio.  

A presença da TV Cultura neste dia teve também um significado político. Não de 

politicagem ou de partidarismo, mas uma conquista política da Cultura do Vale do Paraiba. A 

Fundação Padre Anchieta estava atendendo a reivindicação das cidades do Vale, formulada no 

encontro de São Luis  do Paraitinga  em 1985, que culminou no envio de uma carta ao 

governador do Estado, pedindo espaço  para a “cultura  do Vale” na TV Cultura.  

Beto Quadros, Acácio Olivei ra Jr., Isis Moreira, Sergio Weiss, Amílcar Bondesan, Cid 

César, Fortunato Jr. , Joaquim Simões, Guilherme, são músicos  talentosos que  vivem em São 

José. Quase todos têm discípulos, difundindo assim seu saber. 

Há ainda os artistas joseenses brilhantes que são respeitados e admirados nacional ( e 

alguns  internacionalmente) e nem são devidamente conhecidos em São José, onde nasceram e 

foram criados.Em viagem a Tiradentes-MG, a autora deste texto aguardava a oportunidade de 

assistir  um concerto de cravo na Igreja Matriz e, surpreendeu-se quando foi informada de que o 

concertista era de São José dos Campos. O jovem Sérgio de Carvalho Oliveira formou-se em 

música na UNICAMP e vem construindo uma carreira  séria e consistente. Contratado da 

UNESP, toca semanalmente o cravo da Igreja do Mosteiro de São Bento em São Paulo, o órgão 

da Igreja de Santo Inácio de Loyola, também em São Paulo, entre outros como o cravo da Matriz 

de Tiradentes-MG. 

 

3.4.2.7 Teatro 

 

A partir de março de 1983, através da Comissão de Teatro organizada pelo 

Departamento de Cultura, iniciou-se uma tentativa de situar e agrupar os interessados em artes 

cênicas. Entusiastas da dramaturgia se dedicavam em trabalho voluntário: Cláudio Mendel 
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chegara à cidade em 1982 mas Vitório Faria e André Freire eram “sobreviventes” do teatro, do 

tempo do  Conselho na administração do Pref. Elmano Veloso. 

 

Assim nasceu a Federação Joseense de Teatro Amador (FEJOTA) entidade civil que 

agrega 15 grupos da cidade. A primeira atividade do FEJOTA foi o 1o Ciclo de Leitura Dramática: 

História do Teatro. No mesmo ano realizou-se a Oficina para atores e não-atores e a II Mostra de 

Teatro Amador de São José. 

 

Em 1984 a FEJOTA organizou o XIX Congresso de Teatro Amador do Estado de São 

Paulo, sediado em São José, o I Festival JISC-FEJOTA de Teatro Estudantil e o Projeto 

Teatro nos Bairros. 

Como resultado de toda essa experiência, foi possível concretizar a viagem a Portugal 

do Grupo Raízes, com a peça “Ai meu Paraítinga” que participou do IV Festival de Teatro de 

Expressão Ibérica, na cidade do Porto em 1985. 

 

Em 1990 foi criado o “Teatro da Cidade”, mantido pela Fundação até 1993. (Em 1994  o 

grupo  deixou a FCCR e passou a chamar-se Companhia Teatral da Cidade, tendo como diretor 

Cláudio Mendel). 

 

Os festivais de teatro promovidos pela FCCR, têm sido procurados e contado com a 

participação dos melhores grupos  de teatro amador do Estado.  
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Capitulo IV 

Patrimônio e Políticas Culturais 
 

4.1 Patrimônio Cultural de São José dos Campos 
 

 

Lugares, lembranças, tempos e objetos, patrimônio em que os aspectos materiais e simbólicos são 

indissociáveis: a Praça da Matriz, o Mercado Municipal, as Igrejas, as quermesses, varandas e quintais, sábados e 

domingos, procissões, o footing na Rua 15 de Novembro, os pratinhos de doces ou sequilho trocado por cima do 

muro... 

 
 

As primeiras providências formais, com relação à preservação do patrimônio, no Brasil, 

são de 1937 e trazem a marca de um regime autoritário. 

             Como decorrência da preocupação modernista em conhecer e mapear as manifestações 

culturais, surgiu o primeiro documento legal referente à preservação do patrimônio brasileiro e o 

primeiro órgão  federal de preservação, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(SPHAN).  

Apesar de Mário de Andrade, autor do anteprojeto, ter apontado para uma amplitude 

daquilo que seria considerado o legado cultural a ser preservado, o documento nº 25 de 1937, 

instituiu a valorização a fatos memoráveis da história do Brasil que, naquele período, privilegiava 

os poderes de uma ditadura. 

O país vivia sob a construção ideológica do  Estado Novo (1937–1945)  que pretendia 

mostrar a imagem de país pacífico com um povo ordeiro e, nessa construção ideológica, não 

havia lugar para a expressão de tensões e conflitos.A concepção de patrimônio adotava, por 

isso, um caráter elitista que privilegiava bens materiais dissociados de sua esfera simbólica. 

No decorrer da história, entretanto, vem sendo ampliado o alcance de tais termos e uma 

conotação mais democrática vem orientando uma revisão conceitual. A UNESCO, na declaração 

do México em 1982, considera como patrimônio cultural as obras de seus artistas, arquitetos, 

músicos, escritores e sábios, assim como as criações  anônimas, surgidas da alma popular, e o 

conjunto de valores que dão sentido à vida“. 

Quando se analisa a questão a partir das condições concretas da sociedade moderna, 

no entanto, constatamos que numa sociedade marcada por gritantes desigualdades sociais, 

dificilmente a conotação democrática se realiza a contento. Se a possibilidade de acesso aos 
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elementos da natureza necessários à materialização da existência, e aos instrumentos  

intelectuais do saber fazer, é tão diferente para os diversos segmentos sociais, é evidente  que 

as relações de poder atribuem valores diferenciados à produção cultural de tais grupos. De 

qualquer modo, os conceitos revisados podem fundamentar critérios de avaliação capazes de 

minimizar os efeitos de distorções ideológicas. 

O SPHAN considera que os bens que se constituem patrimônio cultural são importantes 

como suporte da história e da memória dos grupos sociais; por esse motivo, a própria 

comunidade deve participar da decisão do que deve ser preservado e preservar, não significa 

congelar ou mumificar, mas um trabalho de produção e reelaboração de sentidos e significados. 

O  termo patrimônio, evoca a propriedade de algo que pode ser deixado de herança: o 

que é herdado e transmitido de geração para geração. Como no conceito de cultura, no de 

patrimônio cultural também, as dimensões materiais e simbólicas são indissociáveis, e isto pode 

ser proposto num projeto e exigido em sua execução. 

Em São José dos Campos foi criado o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio 

Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural (COMPHAC) em 1984, órgão  responsável pela 

promoção da defesa e cuidado com os Bens Culturais do município.  

A Constituição Brasileira de 1988, no artigo 216, seção II - DA CULTURA, estabelece 

sobre a importância de bens materiais e imateriais, referentes à identidade, à ação, à memória 

dos diferentes grupos sociais. 

 

4.1.1  Patrimônio material 

 
Vários prédios  foram destruídos em função da especulação imobiliária, (como o Grupo 

Escolar Olimpio Catão, O Externato São José e outros), mas há proteção legal sobre os 

seguintes elementos considerados   patrimônio histórico-cultural: 

 

Igreja São Benedito (1870). Tombada pelo CONDEHAAT em 1980 e preservada pelo   

COMPHAC em 1986. 

Tecelagem Parahyba (1925) em processo de tombamento pelo IPHAN e 

CONDEPHAAT. 

São preservados pelo COMPHAC, os seguintes: 

 

Câmara Municipal (1926) desde 1994; 
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Capela N.S.Aparecida  desde 1988; 

Capela São Miguel (1851) Capela do 1º Cemitério Municipal, inaugurado em 1834 e 

desativado em 1882, desde 1994; 

Cine Paratodos (1941), desde 1998; 

Estação Ferroviária (1925), desde 1996; 

Fórum (1936), desde1994; 

Mercado Municipal (1923), desde 1994; 

Palmeiras Imperiais (plantadas aproximadamente em 1896, quando havia, perto da 

atual Sabesp, a 1ª Estação da Ferrovia D.Pedro II), desde  1988; 

Sanatório Vicentina Aranha (o primeiro da cidade, projeto de Ramos de Azevedo), 

desde 1996; 

Sanatório Vila Samaritana (1934), desde 1998; 

Theatro São José (1910), desde 1996. 

 

4.1.1.1  A Praça da Matriz 

 

Já foi Praça João Pessoa, atualmente chama-se Praça Padre João Guimarães, mas é 

mais conhecida como Largo da Matriz (Figura 4.1). É o local simbólico da fundação da cidade: 

lugar que os jesuítas escolheram para congregar os indígenas e catequizá -los aos moldes do 

processo colonial. Igreja e praça  foram, em geral, o inicio dos núcleos urbanos brasileiros, 
construídas e utilizadas para diversas atividades. 

Em São José a praça da matriz  foi  o embrião da vida citadina da população, por isso 

concentra a imagem de espaço público lembrado pelos joseenses como o  palco de muitas 

vivências importantes de suas histórias pessoais, (incluindo algumas doces lembranças de 

paixões juvenis) e da história da cidade. 

Festas religiosas, quermesses, apresentação de cantores populares, atos políticos e 

outras manifestações típicas da vida urbana e comunitária, aconteciam na praça.  
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Figura 4.1.Praça da Matriz nos anos 60 

Fonte: Acervo Sergio Weiss 

 

 

Quase todas as residências à sua volta, tinham portas de comércio e habitualmente o 

proprietário sentava-se numa cadeira na calçada e em volta organizava-se uma “prosa” (O uso 

do termo prosear  ainda é freqüente). 

Em 06 de setembro de 1951 aconteceu  um  comício, ainda lembrado com ufanismo, 

pela  instalação do novo diretório local do Partido Social Democrata (PSD) que reuniu uma 

multidão de duas mil pessoas na praça. Estiveram  presentes Dr. Adhemar de Barros 

(Governador do Estado), Dr. Sebastião Henrique da Cunha Pontes (Presidente Nacional do 

PSD), Sr. Elmano F.Veloso (Prefeito de São José dos Campos), Dr.João B. Soares e Sr. Mário 

de Paula, candidatos e vereadores.Os oradores ocuparam uma das sacadas do edifício da 

Associação Esportiva São José. Terminadas as alocuções, um espetáculo pirotécnico foi 

oferecido ao povo. (A CIDADE,01 out.1951) 

O prédio atual da igreja matriz de São José, é o segundo, pois o primeiro estava ruindo 

quando foi demolido no fim do séc. XIX . (V. figura 2.3).  
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A praça também já sofreu várias reformas. Até 1955, seu piso era de terra e mais alto 

que as ruas que a circundam, quando então passou por um processo de terraplenagem. Teve as 

árvores antigas retiradas e recebeu  calçamento, bancos, novas árvores e um chafariz.  

 
No centro do largo, certo prefeito instalou um sanitário público para homens, coberto 
de folhas de zinco e paredes também de zinco; aquele monstrengo antí-higiênico, 
sómente foi derrubado depois de muita polêmica entre a oposição e o partido dos 
situacionistas. Em seu lugar tentaram levantar um coreto para retretas semanais das 
bandas musicais da cidade, mas não ganhou aprovação da população que estava 
acostumada a ouvir retretas no Jardim da Preguiça, e o coreto do Largo da Matriz 
teve vida curta. Foi demolido sem polêmicas.(SIQUEIRA,1991,p.153) 

 
 

A partir de 1960, e especialmente durante os anos 70, intensificou-se a vida urbana e o 

espaço da praça não absorveu as novas necessidades da população. O crescimento da cidade, 

provocou o adensamento do centro e sua expansão por áreas até então periféricas. A 

estruturação de uma nova forma urbana interligada por transportes públicos e particulares, veio 

permitir o deslocamento dos munícipes para outros espaços. Antigas fazendas foram loteadas, 

áreas rurais urbanizadas, formando  novos bairros residenciais ocupados pela crescente classe 

média. 

E como seria previsível em processos migratórios por industrialização,  a possibilidade 

de trabalho atraía também uma numerosa população com pouca ou nenhuma escolaridade que 

se empregava em funções menos especializadas do comércio e da construção civil .Com baixa 

renda, parte do pessoal da construção civil morava em barracões de obras. Esses trabalhadores 

sem possibilidade de manter um espaço privado, deram um novo e intenso uso aos espaços 

públicos. O Largo da Matriz e outras praças passaram a ter outras funções, inclusive a de ponto 

de encontro  para  prostituição masculina e feminina. 

Ainda na década de 70 as atividades comerciais, bancárias, administrativas e recreativas 

foram sendo transferidas para longe do centro, pois a evidente erosão do espaço público leva as 

atividades urbanas para novos territórios, produzidos segundo novos valores e utilizando novos 

instrumentos.  

Vários urbanistas consideram que as praças são espaços que ajudam a revelar questões 

urbanas e, muitas vezes, seus problemas se confundem com as questões da cidade. O 

desemprego em São José gerado pela crise  do capitalismo nos anos 80, trouxe para a Praça da 

Matriz, assim como em várias praças de todo o país, o comércio de ambulantes.  Foi o processo 

de  acomodação das classes populares e até de parte da classe média à situação econômica do 
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país que apresentava, além de alta taxa de desemprego, perda de poder aquisitivo  decorrente 

do congelamento dos salários. 

O comércio ambulante veio atender às necessidades de trabalhadores e de 

consumidores empobrecidos, amenizando um problema social, mas, por outro lado, criou 

problemas novos, pois o público e o privado entraram em conflito. A apropriação deste espaço 

pelos camelôs acabou por privar a população do município, (principalmente a que mora no 

centro que é a parte mais antiga da cidade), de utilizar a Praça como lugar de lazer, 

contemplação, descanso, encontros e convivência. 

Por isso Henry Lefèvbre considera que “a cidade tem uma história; ela é obra de uma 
história, isto é, de pessoas e de grupos bem determinados que realizam essas obras nas 

condições históricas”  (1991 p.47). 

A partir dos anos 90 a cidade  retomou certo crescimento econômico. A construção de 

Shoppings Centers, de condomínios  fechados e a  verticalização determinam nova organização 

da vida da cidade, tanto no espaço público quanto no privado. 

A cidade cresceu e passou a incorporar os valores de metrópole: alargamento das ruas, 

aumento do trânsito de veículos, especulação imobiliária, mas o centro velho como é conhecido, 

mantém muitos de seus pequenos prédios comerciais que foram substituindo seus produtos e 

adequando-se ao novo contexto histórico. 

Muitas atividades que ocorriam na praça e em suas imediações, estão presentes hoje na 

memória coletiva dos antigos moradores e comerciantes . Os prédios ao redor se mantêm mas 

(não possuem interesse para preservação como patrimônio histórico)  o espaço social da 

população, este sim, sofreu alterações significativas. E as relações sociais que a população 

estabelece entre si ao longo do tempo, num determinado espaço, são fluídas, são patrimônios 

imateriais, e, por isso, diferente de outros temas que são passíveis de serem visualizados ou 

guardados, de difícil apreensão. 

Embora o movimento atual da praça tenha ofuscado muito de sua beleza, ainda é  

visitada por moradores saudosos e, graças ao prédio da Matriz, que tem sido bem cuidado, 

ainda se mantém como um cenário emblemático. 

A deterioração das  praças, nesse caso, demonstra que a história está acontecendo e 

que mudanças na estrutura e na organização social alteraram valores, regras de comportamento 

e o uso que se faz dos espaços públicos. 
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As praças eram parte importante do que Habermas chama de “esfera pública”, uma 

esfera que já existia nas cidades-repúblicas da Itália renascentista, conforme citado por Peter 

Burke, historiador inglês em seu livro “A arte da conversação”. Burke argumentando sobre a 

importância dos espaços públicos de convivência, lembra que em italiano, expressões como 

mettere uma cosa in piazza (colocar algo em discussão), ”fare ou sfidare la piazza” (desafiar a 

opinião pública), dão prova ainda hoje, da importância de tais espaços para a vida cotidiana. 

Ma embora criadas como locais privilegiados de interação social, atualmente são usadas 

em geral para o passeio de moradores de edifícios com seus cães. Quando estão no centro, 

como é o caso da praça da Matriz, são tomadas pela ocupação desordenada de camelôs que 

impedem o trânsito dos pedestres, além de abrigar marginais, tonando-se cada vez menos 

hospitaleira para os transeuntes que param para descansar. 

A imagem da praça como local arborizado, amplo e livre, recanto para namorados e 

espaço privilegiado para encontro de amigos (tão comuns em cidades da Europa e dos E.U.A), é 

coisa do passado na maior parte das cidades brasileiras e em São José dos Campos não é 

diferente. 

 

 

4.1.1.2 O Mercado Municipal 
 

 

O prédio do Mercado (Figura 4.2) está preservado por lei municipal  desde 1994. Situado 

entre as ruas Siqueira Campos, Sebastião Humel e travessa Chico Luiz), foi inaugurado no dia 

11 de março de 1923 segundo noticiou “O Correio Joseense” do mesmo dia. Até então, o 

mercado sem edificação, encontrava-se no largo d’Apparecida, no centro de São José, criado 

para a comercialização de produtos do campo ou mesmo de quintais urbanos. Suas instalações 

precárias possuíam bebedouro e estacionamento para carros-de-boi, cavalos e burros-

cargueiros.  

 

Além de importante ponto comercial da pequena cidade empobrecida com a queda do 

café, o largo do mercado era usado também como ponto de encontro após a celebração das 

missas na igrejinha de Nossa Senhora Aparecida. Esta área era parte de uma propriedade do Sr. 

Francisco Luiz, que construíra a igrejinha (dizem que como pagamento de uma promessa) e 

doou o terreno do largo para a construção de um prédio para sediar especificamente o Mercado 
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Municipal. A construção em alvenaria iniciada em 1921 foi inaugurada em 11 de março de 1925 

quando era prefeito seu  filho Cel. João Cursino 

No dia 5 de agosto do mesmo ano, o mesmo jornal divulgou que o  prefeito mandara 

fechar uma porta do referido prédio que ficava em frente ao estabelecimento da firma J. Carvalho 

& Cia., pois seu proprietário era contrário à política “cursinista”. 

No álbum de 1951 de São José, o Dr. Tertuliano Defim Jr. pessoa da terra que foi juiz e 

prefeito, lembra com saudade: 

 
 
 

(...) do velho mercado sempre atravancado com balaios, cestas , peneiras, tudo 
amontoado na frente dos autênticos caipiras que se conservavam de cócoras. Gente 
simples, sincera, inofensiva, boa de verdade, com sua barbicha ouriçada e um facão 
na cintura (...) leitões, cabritos, galinhas de pescoço pelado, ovos embrulhados em 
palha de milho, rapaduras, pés de moleque, doces de abóbora, requeijões, araçás, 
cajús do campo, pamonhas, peixe à vontade, cestinhas de “TRUNCUM”, e mil coisas 
mais que traziam para vender bem barato. Nessa época o mercado era o favorito 
passeio da mocidade, depois da missa das dez. Era aí mesmo que as moçoilas de 
olhares tímidos acompanhavam as mamães que faziam as compras para a semana 
inteira e iniciavam os olhares ternamente românticos que terminavam sempre com 
véus e grinaldas. Em tudo sentia-se um ar de naturalidade na vida. Uma expressão 
exata da verdade. Um cheiro rústico da felicidade. (MATTAR ; SIMÒES, 1951). 

 
 
 
 

Nos períodos de intenso crescimento da cidade, as administrações públicas cogitaram a 

possibilidade de demolição do Mercado. As tentativas não obtiveram sucesso, devido à 

resistência da população e principalmente porque, no documento de doação feito pela família 

Cursino, ficou estabelecido que o terreno só poderia ser utilizado para o Mercado Municipal, ou 

seria devolvido aos herdeiros do antigo proprietário. 

 

Em 04 de julho de 1994,  o prédio  foi  preservado  pela  Lei  Municipal nº 4595/94  pelo  

COMPHAC. 

No mesmo ano a prefeitura providenciou a instalação de uma cobertura metálica, a 

renovação das redes elétrica e hidráulica, calçamento em piso de cerâmica, bem como o 

comprometimento dos comerciantes em reformar seus espaços. 

 

Em 1999, sem descaracterizar o prédio, uma nova reforma trouxe muito mais conforto 

aos usuários. No mês de dezembro do mesmo ano, o prefeito inaugurou as novas instalações, 
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proporcionando aos comerciantes e clientes a manutenção do que podemos chamar de ponto de 

encontro; um local freqüentado pelas diversas classes sociais que vivem na cidade e fazem 

parte da formação, manutenção e transformação histórica de São José. 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 4.2. Mercado Municipal 

Fonte:Almanach de São José dos Campos 1922 

 

 

 
4.1.1.3 O Banhado  
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Região contígua ao centro urbano da cidade de São José dos Campos. Constitui-se num 

anfiteatro natural que se abre após o declive abrupto que cai sobre a várzea próxima, mantendo 

suas funções de extensa planície que se alonga até o Rio Paraíba do Sul, compondo assim um 

belo cenário totalmente integrado à paisagem urbana local.  

Entre 1983 e 1985, na direção da Av. Anchieta e Rua Borba Gato, tal cenário foi usado 

para a realização do “Projeto Por do Sol” pelo Departamento de Cultura.  Um grupo de amantes 

da musica  , (membros da SOCEM e outros que se organizavam através do Departamento de 

Cultura para constituír a “Comissão de Música”)  se encarregava de manter uma ótima 

programação.  

A orla do banhado  atrai um número expressivo de pessoas, que aproveitam a beleza da 

paisagem para fazer caminhada ou corrida. 

O Banhado é de indiscutível importância paisagística e cultural para a cidade. A partir de  

Lei Estadual passou a ser área de proteção ambiental do Estado de São Paulo. 

 

4.1.2 Patrimônio imaterial 

 

Complementando o artigo 216 da Constituição de 1988, seção II - DA CULTURA, (v. item 

4.1.1)  há o decreto presidencial nº 3.551 de 4 de Agosto de 2000 que institui o registro de bens 

culturais de natureza imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro. Essa ação deve se 

dar através do registro “dos saberes”, (conhecimentos, habilidades e modo de fazer), ”das 
celebrações” (rituais e festas representativas para a sociedade em questão) e “das formas de 

expressão” (manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas)69. Essa medida veio 

reparar uma prática de mais de sessenta anos, que desprezou elementos significativos da 

cultura b rasileira. 

O patrimônio imaterial  joséense vem sendo coletado e classificado pela Comissão de 

Folclore, desde 1985, através de atividades interativas com a população produtora (conforme 

citado no item 3.4.4) e o Centro de Informações e Referência –CIRC da FCCR que tem um 

pequeno acervo de entrevistas gravadas com pessoas inesquecíveis. 

Casos que merecem registros -  Considerando que é muito diverso o patrimônio 

imaterial que temos, tanto podem os indivíduos como grupos sociais  criar mecanismos de 

                                                                 
69 Sobre a legislação de preservação do Patrimônio Cultural, os dados foram coletados em Castro Neves,  B. Patrimônio Cultural 
e Identidades apud Martins, C.(org). Turismo, Cultura e Identidade. SP: Roca, 2003 e 
http://www.iphan.gov.br/legislac/decretolei25.htm>.Acesso em: 08 fevereiro de 2002. 
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preservação daquilo que julgarem dignos de ser preservado, sem necessidade de nenhuma 

política oficial, pela simples razão que têm as pessoas e a cultura de reelaborar suas emoções. 

Vários museus temáticos tiveram sua origem em acervos individuais ou familiares, que pela 

elaboração do imaterial, produziram o material, que veio a ser de interesse público. 

Tomando um exemplo de ação preservacionista partida da própria comunidade, que 

nesse caso se deu individualmente, citamos o seguinte: 

De avó para neta: Ao nascer sua primeira neta, a sra. Helena Weiss providenciou um 

livro da vovó. Do livro, em manuscrito, constam informações  sobre os avós da avó (que escreve 

o livro) sobre a infância da filha, mãe da criança, sobre as datas mais comemoradas pela família, 

sobre os pratos prediletos e suas receitas, receitas herdadas da avó italiana, músicas de autoria 

do avô, que é músico e saborosas historinhas familiares. 

Ao fazer as anotações, Helena “deu vida” a personagens que não mais estavam no seu 

convívio e reviveu preciosos momentos passados entre familiares. Deste modo recuperou um 

universo de emoções compartilhadas com seu grupo de convívio. É possível que o livro que 

Helena fez para sua neta, fique restrito ao seu grupo ou que um dia, um museu local se interesse 

pela preservação desses fragmentos da memória e emoções familiares de sua população. 

Assim, algumas fotografias, bilhetinhos, figuras e o estilo da avó, ganharam uma forma e 

constitui um  bem cultural, pois embora feito para “uma   neta”, enquanto cita aspectos da história 

da família, está falando também da história da criança e do cenário onde se deram os fatos 

contados, que vêm a ser o contexto histórico comum a muita gente. 

 

4.1.2.2 Uma  mítica da cidade: pessoas inesquecíveis. 

 
“(...)  por seus saberes, por seus fazeres e por suas formas de expressão”. (conforme Decreto 

nº.3551/2000).  

 

Há um ditado popular que afirma: ninguém é insubstituível. Mas se não existem pessoas 

insubstituíveis, seguramente existem as inesquecíveis. São pessoas lembradas pelo modo como 

vivem (ou viveram), por serem talentosas ou não, porque são solidárias; não se sabe bem o 

porquê. Essas pessoas vêm de diversas gerações e de algum modo se relacionam com a 

história e até com a paisagem da cidade. Em geral não são conhecidas por força de uma 

campanha publicitária, mas pela força de suas presenças que ficam marcadas com carinho e 

respeito na memória coletiva. Suas histórias vão sendo passadas para várias gerações. 
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Às vezes seus nomes estão identificando ruas e praças, como homenagem, mas a 

importância que têm na memória local é maior e independe “de ser nome de rua”, pois o  critério 

para “batizar” ruas não garante que todos os nomes escolhidos são de pessoas guardadas com 

carinho na  memória  da população. 

Durante as entrevistas que realizamos para colher dados e elaborar o  presente trabalho, 

ouvimos histórias e comentários interessantes sobre várias pessoas: pessoas inesquecíveis. 

Quando o informante era um morador antigo da cidade, mostrávamos os nomes que já havíamos 

ouvido e sugeríamos que dissessem outros. Assim ouvimos mais histórias, todas contadas com 

muita  reverência. Omitiremos  entretanto os nomes de pessoas que foram citadas e são 

eventuais candidatos à eleição ou militantes políticos. Tentamos desse modo evitar qualquer 

constrangimento pelo fato de estarmos interessados no que a “memória afetiva guardou”, sem 

nenhum outro critério valorativo. 

Citaremos portanto apenas algums nomes como ilustração da postura que foi adotada 

para se conhecer e examinar a cidade. São eles: 

Pe. João Guimarães, pároco da Matriz, Dr. Gaspar Resende, o anjo da guarda das 

crianças (...) deve ter salvo mais de cinco mil crianças (...), Dr. Mário Nunes Galvão, Da. Nica 

Veneziani, Pof. Custódio, Dr. Nelson D’Avila, Da. Zoraide que vendia os melhores bolinhos na 

porta do cinema Paratodos, Sr. Altino Bondesan, Sr. Pedro Rocha da Farmácia, que não negava 

remédio aos que não podiam pagar, Sr. Antonio Feliciano, raizeiro, ”médico do mercado”, Sr. 

Rafael, benzedor, Da. Ismênia Miragaia, Sr. Remo Cezaroni, figura lendária, Da. Eugenia 

figureira, Sr. Nadir Bertolini, Pe. Cláudio Nardelli (Pe. Tarzan) , da igreja da Vila Ema. 

Dr. Mario Nunes Galvão morava num casarão (onde posteriormente foi construída a 

Escola Normal). Contam que mantinha as portas sempre abertas. Quem batesse ouviria logo um 

suave e acolhedor “entre”; estava sempre com uma pipeta entre as mãos, pesquisando material 

colhido de sua clientela, na maioria pobre; conversando e trabalhando ao mesmo tempo, 

entretinha o doente até o momento de examiná-lo, calma e minuciosamente. Dr. Nelson 

D’Ávila, clínico humanitário que estava sempre pronto para atender à sua inumerável clientela 

que aguardava a sua cotidiana visita. Da. Zoraide,  vendia bolinhos na saída do Cinema 

Paratodos e morava no Jardim do Sapo; dizem que era de pouca prosa, mas acudia quem 

precisasse. Sobre o Pe. João Guimarães da Matriz,  ouvimos contar tantas coisas, inclusive que 

já fez milagre, por isso seu túmulo em Guaratinguetá é ponto de encontro de fiéis. Da. Nica 

Veneziani tinha entre tantas outras habilidades também a de ser parteira.  
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Várias parteiras estão guardadas na memória da população e são citadas sempre pelo 

pré-nome ou apelido, oque dificultou a busca de mais informações. Propom-se portanto que a 

referência feita a Da. Nica seja também, simbolicamente, o reconhecimento à todas  as outras. 

Aliàs, as parteiras são as guardiãs do ritual do nascimento, profissão indispensável em qualquer 

sociedade humana. 

Desde o período colonial, segundo Del Priore (1977) sem os recursos da medicina para 

combater suas doenças cotidianas, as mulheres buscavam as curas informais; em vez de 

médicos, eram elas que, por meio de fórmulas gestuais e orais (herdadas dos ancestrais) 

buscavam restabelecer a saúde. Dar à luz, parir, ato que se configura como um dos fenômenos 

biológicos próprios das experiências das mulheres; estes e outros fatos biológicos particulares 

da maternidade como gestar e amamentar são estímulos para conhecimentos naturais e 

culturais, por isso  têm características próprias dos espaços em que se fazem presentes 

tornando-se sempre adequados e eficientes. 

O Dr. Ivan da Silva Teixeira e o dr. José de Castro Coimbra, médicos que vieram do 

Rio de Janeiro para atender à população do CTA e estenderam suas atividades para toda a 

cidade. Lembravam que quando chegaram em São José, no inicio da década de 50, o trabalho 

das parteiras era fundamental entre os recursos disponíveis à saúde na cidade.  

“Graças a elas muitas mães davam a luz em casa; nem havia leitos disponíveis nos 

hospitais”. 

As parteiras permaneciam na casa da parturiente, (em geral faziam crochê ou tricô, para 

passar o tempo) por 10, 15 horas, ou quanto fosse necessário até o nascimento. 

A referência feita a elas pelo Dr. Ivan e Dr. Coimbra,  médicos  obstetras, responsáveis 

por tantos nascimentos, é estimulo à reflexão, pois documenta o olhar respeitoso e 

compreensivo dos que tiveram formação cientifica, para com a tradição e a história da população  

do interior. 

Entre as pessoas da cidade, é fácil perceber que a função de parteira delegava às 

mulheres uma certa forma de poder e autoridade na vida da população local. Porisso muitas 

parteiras são lembradas com relevância quando a “prosa inclui gente de outros tempos”. 

 

 

 Dona Nica Veneziani, é lembrada com muita admiração, carinho e gratidão, além de 

reverências da população que ela atendeu como parteira, recebe também elogios de 
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profissionais que a conheceram em exercício, como os médicos  Dr. Ivan, Dr. Fausi Métne e Dr. 

Coimbra. Sua  filha  Dra.Terezinha  Veneziani Silva, primeira médica a trabalhar em São José, 

se considera a 3a. geração da mesma profissão, pois é neta e filha de parteiras. Estudou 

medicina e se dedicou à obstetrícia. 

 
         Figura 4.3. José Antônio Florentino: Plantas, sementes e raízes medicinais no Mercado.  

Foto  de 1981 

 

Muito lembrado também é seu Florentino, o “médico do mercado” (Figura 4.3). Por 

muitos anos ele manteve uma banca que atualmente é mantida por sua família. 

Ali se encontra uma infinidade de folhas, flores, ramas, raízes e sementes além de 

unhas, dentes ou pedaço de couro de alguns animais. Ficam em exposição amarradas como 

buque ou em frascos de vidro ou plástico, saquinho de papel craft  e até  pedaço  de jornal.  

Na década de 70 esteve em São José, hospedada no CTA, uma americana que fazia 

pesquisa sobre plantas medicinais brasileiras para sua tese de doutorado que seria apresentada 

numa universidade dos Estados Unidos. O saber de seu Florentino (transmitido pela oralidade) 

dava aos  elementos naturais dispostos em sua banca outra dimensão: eram elementos muito 

preciosos de uma cultura , que estava se perdendo, e porisso  ocuparam a atenção da 

pesquisadora de universidade estrangeira e de sua intérprete por quase dois meses. 
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Os chás, benzimentos e simpatias, têm função importante na saúde  física e mental de 

todos os povos. Sem os recursos da medicina para combater suas doenças cotidianas as 
pessoas e suas doenças moviam-se num território de saberes transmitidos oralmente, e o 

mundo vegetal e animal estava cheio de signos das práticas que os ligavam ao quintal, à horta, 

às plantas.( DEL PRIORE, 1977).   
E no Brasil, um país que até o presente não conseguiu destinar verbas e atenção 

suficientes às necessidades de sua população, o saber popular ainda desempenha importante 

papel na saúde e no amparo de nossa gente. 

Os  benzedores, os raizeiros, as  parteiras, sabemos, são personagens para os quais 

toda reverência é pouca, tanto quanto “os  médicos, são  seres incomparáveis que possuem a 

sabedoria e a ciência,que têm parte com o segredo que faz a vida começar, continuar e acabar” 

(POMPEU DE TOLEDO, Revista Veja,10 jun.1996). 

 
O Comendador Remo Cezaroni, parece ser assunto de muitas páginas da história 

joseensee pois está na memória de muita gente como um personagem quase lendário. 

Não fomos buscar informações em registros escritos sobre sua vida, pois estamos 

interessados, como já foi dito, em registrar pessoas inesquecíveis. Remo Cesaroni era italiano, 

não tinha filhos e quando veio para São José ( talvez tenha sido para tratamento dos pulmões) 

estabeleceu-se com o Hotel San Remo no Largo da Matriz. Dizem que já era muito rico quando 

veio para cá. Talvez assim se explique os recursos de que dispunha para financiar a execução 

de seus fantásticos projetos pessoais e coletivos.  

No Natal, seu Remo era um Papai Noel e saia de caminhonete pelas ruas de todos os 

bairros, distribuindo brinquedos e balas. No carnaval (como já citado), era  Imperador, Rei 

Momo, Califa, e tantos outros personagens, que circulava colorindo e animando as ruas e os 

clubes da cidade. Um armário de uns  seis metros  de comprimento em  sua  casa  da  Vila 

Ema70 guardava  suas volumosas e valiosas fantasias. Conta-se também histórias de sua vida 

amorosa  que  parece  ter  sido  intensa, original e criativa como eram todos os seus feitos. 

Aficionado pela astronomia, montou o Observatório Astronômico   Galileu Galilei (Figura 

4.4), que dispunha de equipamentos modernos para a época, e deu o nome de Cine Planetário 

para o prédio que construiu especialmente para cinema, ambos na Vila Ema.  

                                                                 
70 Situada na rua que leva seu nome:Comendador Remo Cesaroni. 
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No prédio do cinema, as paredes laterais eram pintadas com figuras (pelo que 

entendemos!) de deusas, veículos e paisagens referentes ao espaço sideral. O cinema era 

considerado de alto padrão, tanto pela qualidade das poltronas e cortinas quanto pelo som e 

imagem. 

 

 

 

 
 

Figura 4.4. Observatório Astronômico Galileu Galilei 

Fonte: Acervo Sergio Weiss 

 

O Prof. Custódio era professor de português, daqueles que para ensinar português 

recorria ao grego e ao latim com total familiaridade, mas estimulava sobretudo a expressão 

criativa de seus alunos; cobrava gramática e ortografia na correção dos exercícios, mas 
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valorizava mesmo a originalidade. Foi também professor da Faculdade de Direito e estudioso do 

“céu e das estrelas”, por isso fazia parte da equipe do Comendador Remo Cesaroni. 

De qualquer bate-papo informal, Prof. Custódio participava com seu rico universo de 

conhecimentos e lirismo , assim se faz presente na história da cidade, na formação de seus 

discípulos e no coração de todos que desfrutaram do seu convívio.  

 

Figura 4.5. Seu Remo Cesaroni e Prof. Custódio 

Fonte :Revista Manchete 1961 
 

 

Da. Ismênia Miragaia era modista/artista que criava e executava trajes de noiva, 

vestidos para bailes a rigor e outras ocasiões formais. Essa senhora é lembrada também por ser 

mãe da “Jaú”, uma das melhores jogadoras de basquete do Brasil , que participava da seleção 

paulista e brasileira e orgulhava a torcida joseense. 

O fotógrafo ”Careca” (que não era calvo), era fotógrafo e flautista. Seu nome era 

Angelino de Jesus Rosa, mas todos que  o conheceram se referem a ele pelo  apelido “Careca”.     

Dizem que em São José, foi ele o  precursor dos “médicos da alegria”, pois acompanhado de 

seus alunos, levava música e carinho aos pacientes hospitalizados, especialmente em datas 

comemorativas. 

Da.Terezinha, trabalhava como telefonista; quase todos a conheciam, ou ao menos 

conheciam sua voz, pois para se fazer uma ligação telefônica era necessário pedir à central 
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onde ela atendia. Depois do expediente na central telefônica da cidade, ela dava aulas 

particulares de latim, (pois também era professora), para os alunos que não conseguiam 

aprender com o método do Prof. Everardo Passos no “João Cursino”.  

As  aulas eram em sua casa na Vila Maria, local que funcionava também como ponto de 

encontro da meninada da época. Havia sempre os que chegavam bem antes do horário da aula 

para ficar papeando nas cadeiras da varanda de Da. Terezinha. 

Muitos outros nomes e histórias foram  citados pelas pessoas que entrevistamos e 

certamente merecerão a devida atenção em um estudo dedicado a esse tema. 

 
 
4.2 Política, cultura e políticas culturais em São José dos Campos. 
 

 

                    “A cultura é a escola informal de um povo” (...) “a cultura é o patrimônio de uma 

nação“ ( PIMENTA, A,1985.). É fácil perceber a verdade contida em tais afirmações, mas quase 

impossível operacionalizá-las sem equívocos, se não forem contextualizadas.  

Nosso universo é São José dos Campos, cidade onde residem cientistas, especialistas, 

técnicos, estudantes universitários, assim como pessoas recém alfabetizadas e também não-

alfabetizadas; e “a cultura de massa, queiramos ou não, é a cultura de nosso tempo” (ECO,1985)  

As informações  podem nos chegar por meio da alta tecnologia, mas o padrão inclui a “imprensa 

marrom”, programas populares de rádio e televisão, permeados de aspectos ideológicos de 

diversas origens.  

Devemos convir que todos os nossos esforços serão inúteis se não adaptarmos nossos 

objetivos ao tipo de civilização em que vivemos.  

“O conceito de escola informal entendido como meio de educar, transmitir cultura, como 

movimento  data da fundação de vários institutos de mecânica nas regiões industriais da 
Inglaterra no século XIX”. (READ,1981, p.96). 

O objetivo que inspirou o movimento era  “descortinar o imenso mundo de valores, da 
religião, literatura, arte, filosofia, história e até ciência, àqueles membros da comunidade que, por 

alguma razão não tiveram, ainda, a oportunidade de compartilhar o patrimônio cultural da 
humanidade”.(idem). Tal ponto de vista pertence a uma sociedade em que os meios de 

comunicação, ou melhor, de difusão da cultura eram restritos e atingiam apenas aos 

privilegiados, ou os mais ricos. 
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Atualmente as informações nos cercam, invadem nossas casas e, portanto a tarefa 

simples de difundir o conhecimento foi substituída pela tarefa muito mais difícil de ajudar a 

interpretá-lo. Vários estudiosos mostram que “até  bem antes de se tornar adulto, o indivíduo 

está surdo e cego a todas as experiências sensitivas, incapaz de formular novas paixões de 

forma expressiva”. (idem). 
E na mesma condição ”desse individuo” pode estar o transmissor e o receptor do 

processo. 

 Ao planejar, é importante que se considere que freqüentemente ”estamos começando 

nossa tarefa, portanto, com um indivíduo cuja faculdade estética já se encontra atrofiada, e 
nosso primeiro trabalho é reanimar nervos  mortos, reabrir as portas da percepção”. (idem,  

p.100-101). 

Por isso consideramos indispensável que políticas públicas facilitem o acesso da 

população a atividades artísticas, não pelo produto final, mas pela oportunidade do fazer 

artístico. 

 
A atividade artística pertence essencialmente aos estágios formativos de uma 
civilização, mas esta é renovada e revitalizada pela continuidade do processo, pela 
inserção recorrente de novas imagens visuais e novas formas expressivas na 
linguagem e na imaginação. Tal é a função social e biológica da arte, e essa função 
é vitalmente necessária nos estágios formativos de uma nova civilização. 
Esse processo de renovação numa civilização já estabelecida é realizado pelos 
artistas e é por isso que a vitalidade de uma civilização depende sempre do 
funcionamento livre do processo estético. É por esse motivo que uma civilização sem 
arte perece e uma civilização tecnológica  perecerá a menos que possa arranjar uma 
saída, ou melhor uma entrada, para o espírito formador da imaginação. 
A entrada está situada na mente do indivíduo e, podemos dizer que no nascimento e 
durante a infância está plenamente aberta. No entanto, vai sendo gradualmente 
obstruída pela poeira de nossas atividades práticas, pelo muco verbal excretado pela 
mente racionalizadora, até que bem antes de se tornar adulto, o indivíduo está surdo 
e cego a todas as experiências sensitivas, incapaz de formular novas paixões de 
forma expressiva. Portanto, estamos começando nossa tarefa com um indivíduo cuja 
faculdade estética já se encontra atrofiada, e nosso primeiro trabalho é reanimar 
nervos  mortos, reabrir as portas da percepção. (READ, 1981, p.100-101) 

 
 

A experiência de um trabalho reflexivo pode reanimar o individuo explica o  autor, pois na 

construção do trabalho, 
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(...) o juízo crítico espontâneo que, mais que tudo, causou o desenvolvimento 
orgânico das habilidades  artísticas  desses  estudantes71 foi aplicado gradualmente, 
também à observação de seu meio ambiente. Eles se tornariam seriamente cônscios 
do fato de que a maior parte do mundo circundante  não possui a ordem visual 
básica que constituía a qualidade decisiva de seus próprios trabalhos As formas 
deformadas dos edifícios , o planejamento arquitetônico totalmente incoerente das 
ruas e praças, antes ignorados pela grande maioria deles, atraíram sua atenção cada 
vez mais. Ao mesmo tempo, adquiriram sensibilidade para os objetos amorfos, tanto 
baratos como caros, mostrados nas vitrines das lojas. Ao invés de dar-lhes 
satisfação visual, como a que usufruíam com os resultados de suas obras artísticas 
bem organizadas, esses objetos disformes provocavam neles sentimentos de 
irritação. (READ, p.104-105) 
 
 

4.2.1 Política e Cultura: na primeira metade do século 

 

O distanciamento estimula sentimentos saudosos e nostálgicos, talvez por isso, ouvimos 

de várias pessoas da terra, a narrativa de uma São José de outros tempos, quando tudo era 

espontâneo, calmo e feliz; pobres e ricos se davam muito bem, os negros eram educados e se 

mantinham em seus devidos lugares; as  festas  eram feitas com a colaboração de todos. 

Aparentemente era assim, entretanto, como num filme de Buñel, as amarras e o cerceamento da 

liberdade, a conformidade com as injustiças, aconteciam por regras internalizadas nos próprios 

habitantes. Como mostra o texto que se segue: 

 
Nesse tempo ninguém se preocupava com os sinônimos apavorantes da atualidade. 
Sim. Ninguém falava em “cambio negro”, “negociatas”, “tubarões (...) o que se via era 
bem o contrário.Era o Capitão José Delias, O Cel. João Cursino, o Joaquim 
Figueiras, (..) felicitando sistematicamente a freguesia no fim do ano e presenteando-
a com ricas Boas Festas, embora o comércio anual fechasse com prejuízos. 
(...)Todos conheciam o “Bagrinho, o preto de mais de cem anos de idade, que apesar 
disso, ainda rachava um carro de lenha por dois mil reis ou por um bom prato de 
comida, coisa que nunca faltava na casa de ninguém. (MATTAR ; SIMÕES, 
1951,p.148). 
 
 

De fato, a ideologia posta na educação molda os indivíduos tão eficientemente de 

acordo com o status quo, que provavelmente, nem passasse pelos questionamentos do autor 

das linhas acima, o porquê de  uma pessoa de mais de cem anos  rachar lenha para 

“ganhar”comida se como ele mesmo diz, “um bom prato de comida, coisa que nunca faltava na 

casa de ninguém”. 

Vimos (itens 2.0 e 2.1) que mesmo com o fim da monarquia, heranças institucionais da 

Colônia e do Império foram adaptadas, sobreviveram e que a idéia de cidadania, base do 

                                                                 
71 Referindo-se aos estudantes que foram observados e participaram da experiência. 
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Regime Republicano, não chegou a se expandir numa sociedade que havia se moldado segundo 

o escravismo. 

O político não representava o povo, aparecia como o seu benfeitor (COSTA, 1994 p.21), 

pois a oligarquia rural, quando conseguia verba dos governos para as realizações locais, 

aproveitava para exibir seu prestigio.  

O coronelismo mostrava sua força em fatos do cotidiano, como em 5 de Agosto de  1921, 

quando o  Cel. João Cursíno, então Prefeito, mandou fechar a porta do Mercado Municipal, (o 

mais importante ponto de encontro e de comércio), na direção da loja de uma comerciante 

porque este não era seu aliado político.(v. item 4.1.1.2). 

O calendário anual de festas era pontuado por procissões, danças,  quermesses, desfiles 

e outras manifestações da cultura que são parte do patrimônio imaterial, considerados como 

coisas da tradição que acontece espontaneamente, sem depender de nenhum gesto político.  

Entretanto, a quermesse e a procissão se realizavam em um espaço físico e este devia 

ser autorizado pela Igreja e pela Administração Municipal. Para os bingos e rifas ganhavam-se 

prendas dos comerciantes; para o leilão, prêmios maiores, até mesmo um garrote deveria ser 

ofertado por um fazendeiro. 

Ou seja, a cultura para se manifestar precisa de decisões sobre recursos materiais e não 

materiais e os que decidem estão no poder ou são o poder. 

Nesse tempo nem se pensava em políticas públicas explícitas para orientar a cultura. E 

nem precisava. Como se pode observar, o controle e a repressão que conformavam as 

manifestações sócio-culturais se faziam com o acordo (freqüentemente inconsciente) dos 

participantes. A tradição que em geral é considerada “sem nenhum perigo”, transmite valores, 

conceitos e preconceitos que instrumentalizam os receptores para interpretar o mundo. Em São 

José, algumas tradições se confundiam com  paternalismo e centralismo político dos coronéis: 

parte da sociedade entendia o autoritarismo, como forma de proteção. 

Logo que tomou o poder Getúlio Vargas criou o Departamento Oficial de Publicidade 

(1931) buscando um melhor gerenciamento dos meios de comunicação por parte do regime 

varguista. O rádio por ser facilmente compreendido, até mesmo pelos analfabetos, (que 

constituíam a maior parte da população),  ocupou um lugar de destaque como agente de 

propaganda do Estado Novo. Em mensagem ao Congresso Nacional em 1o.de maio de 1937, 

enfatizando a importância do rádio como veiculo de propaganda oficial, aponta  a necessidade 

de que “mesmo nas pequenas aglomerações sejam instalados aparelhos radiorreceptores, 
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providos de alto-falantes,em condições de facilitar  a  todos os brasileiros, momentos de 

educação política e social e toda sorte de noticias tendentes a entrelaçar os interesses  diversos 
da nação ”(COTRIM,1999). 

Sintomaticamente, em 1937 a população de São José (encantada!!!) recebeu a PL-1, um 

novo meio de comunicação que era constituido por um conjunto de autofalantes colocados nos 

pontos mais movimentados. Comentários de moradores mais antigos deixam transparecer o total 

desconhecimento que tinham sobre a relação entre os novos alto-falantes e a ditadura varguista. 

Em dezembro de 1939, foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) que 

consolidou a intervenção direta do Estado, inclusive em empreendimentos culturais, sobretudo 

nos campos da música e do cinema. A direção do  DIP foi confiada ao poeta joseense Cassiano 

Ricardo. 

Em 1938, quando o Estado Novo completava um ano, o comerciante/ jornalista Benedito 

Moraes publicou um artigo do qual reproduzimos o seguinte: 

 

 
Tudo quanto Deus fás é bom! Getulio Vargas não é politiqueiro mesquinho, 
perseguidor ou vingativo; é bom. E é bom porque Deus o quer,(...) nem imaginar se 
deve,tivesse errado o Onipotente, alguma vês ,na escolha de seus agentes. São 
José  dos Campos, por uma fatalidade, dessas que descem do Alem, após ter sofrido 
tantas decepções políticas e administrativas também póde hoje cantar hosanas aos 
céos, por se achar perfeitamente enquadrada no Estado Novo, tendo como seu 
governador a simpática figura do Eng. Francisco José Longo, homem de fino 
trato,(...) soube encarnar bem o novo regime em vigor. O Estado Novo, cujo 
aniversário hoje se festeja, veio colocar (...) as coisas nos devidos lugares,e (...) 
todos os homens de critério e que sentem um cadinho de amor por este 
torrão,aceitam de bom grado,esta nova forma de governo que nada mais é sinão a 
evolução de evolução moderna, obedecendo os planos divinos de Deus. E São José 
dos Campos,agora caminha pela senda do progresso,desembaraçada,como 
felísmente está,das peias nefandas dos partidarismos.  – Ó bem dito Estado Novo, 
permanecei comnosco para todo o sempre, com esse espírito de governar acima dos 
partidos,visando o progresso desta Pátria tão abençoada (...) que é o coração do 
mundo.(A FOLHA  ESPORTIVA, EdiçãoEspecial, 1938, p.10-11). 

 
 

 

Numa louvação quase religiosa ao Getúlio e a implantação do Estado Novo (que 

considerou escolha e ação de Deus), o jornalista ufanista e fanático aplaude também “o 

desembaraço das peias nefandas dos partidarismos”.  

Já havia o IPHAN desde 1937, mas a preocupação em preservar o patrimônio cultural 

ainda não chegara a São José. 
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A partir de 1946, houve um período em que foram criados partidos políticos que 

mobilizaram as massas populares e o país viveu um curto período de experiência democrática, 

mas em São José, a parte da sociedade que defendia valores democráticos era menos 

expressiva que os adeptos do ”varguismo” deixado pelo Estado Novo. E o prefeito era nomeado. 

 

4.2.2 Política, cultura e políticas culturais - 1950 a 1970 

 

Quando a modernidade chegou a São José trazendo o progresso , a cidade 

desenvolveu-se dentro de um enquadramento para se integrar à economia brasileira e esta, no 

quadro internacional. Esse processo foi chamado por Darcy Ribeiro, de “modernização reflexa”, 

pois acontecia como “a imagem reletida de um objeto ”, sobre o qual o Brasil não tinha  alcance 

nem controle. Mas a população brasileira em geral e no caso, a  de  São José,  não  tinha 

conhecimento de que: 

 
(...) os povos dependentes,alienados de si mesmos e transformados em objeto de 
ação e dos projetos dos povos cêntricos, vêem-se condenados a uma situação de 
atraso que só lhes propicia uma modernização reflexa que os torna mais eficazes 
como economias complementares, mas os mantem sempre defasados, como povos 
atrasados na história, ou, segundo a expressão clássica, como sociedades 
contemporâneas, mas não coetânea. (RIBEIRO, 1978,p.43-44). 
 

 

A rodovia Dutra, o ITA, as indústrias, o êxodo rural, a mudança nas relações de trabalho 

trouxeram muitas novidades que desacomodaram a rotina local. Como em toda sociedade que 

de se transforma em curto espaço de tempo, a situação em São José passou a constituir 

problema até para especialistas, e a esfera da cultura refletia o novo momento. (v. item 2.2)  

Havia muito entusiasmo nos “nascedouros” de cultura , mas a cidade ainda mantinha 

instrumentos silenciosos e eficientes de controle sobre a cultura, como se pode constatar através 

do discurso do Sr. Matheus da Fontoura, Diretor da Escola de Teatro do Distrito Federal e da 

Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, em  março de 1957, na abertura do 1o Festival de 

Teatro Amador da cidade. 

 

(...) liderados pela força de vontade e o idealismo  de Mario Ottoboni e Benedito 
Machado Figueiredo, resolveram realizar o 1o. Festival de Teatro Amador de São 
José dos Campos. Tarefa bastante ingrata em uma cidade onde não podem 
atuar e debutar conjuntos e profissionais da ribalta, por força de uma lei 
impeditiva e gravosa de legislativo local (...) os amadores  poderiam (...) e colher 
preciosas lições para o aprimoramento da arte de representar; (...) mas privados do 



 

 

176 

salutar intercambio entre grêmios interioranos. Tanto maior avulta a presente 
iniciativa dos artistas amadores desta risonha  e amável cidade. Daí o apoio e o 
incentivo que devem merecer de todo cidadão consciente  e com uma parcela de 
responsabilidade na vida deste burgo.(FESTIVAL TEATRO AMADOR,1957) 

 

 

A partir de 1964, São José, como todo o Brasil estava subordinado á “nova ordem 

nacional” (como citado no item 2.3) entretanto, Elmano Ferreira Veloso que fora prefeito 

nomeado (1949-1950 e 1955 a 1958), e eleito, voltou à Prefeitura, eleito novamente em 1966, e, 

em 1968 criou o Conselho Municipal Cultura. Esta foi a primeira vez que um administrador 

municipal  manifestou  interesse  em formular uma política publica referente à cultura na história 

de São José dos Campos. 

As primeiras atividades do Conselho aconteceram já em abril sob a presidência do Prof. 

Luiz Gonzaga Guimarães Pinheiro que mostrou como objetivo imediato, intermediar as 

aspirações dos artistas. 

Houve muito empenho para incrementar movimentos culturais que pudessem localizar 

talentos e vocações entre os novos moradores, e mostrar os artistas da terra já consagrados. 

A política cultural desenvolvida pelo Conselho foi marcada por uma postura democrática. 

“Buscava-se fazer com que o erudito, o popular, a educação e a cultura andassem de mãos 
dadas, tendo a mesma importância”,conforme declara Gonzaga.(VALEPARAIBANO,27 

set.1969). 
Todas as vertentes culturais eram respeitadas e promovidas, pois era essa a política do 

Conselho, buscar um relacionamento fecundo entre as várias tendências culturais. 

A preocupação primeira era que fosse dado um livre acesso do povo à cultura erudita 

que a elite pudesse tomar contato com a cultura popular genuína, para desta forma, (...) ao 
favorecer a integração entre as diversas manifestações culturais, se ofereciam às condições de 

que elas pudessem consolidar seu trabalho, contribuindo para  maior beleza do município na 

área cultural.(VALEPARAIBANO,25 fev.1969). 

Sobre  a execução dessas tarefas, é útil lembrar Gramsci  

 

 

(...) não se pode confundir o serviço que a cultura presta à política, com a atuação 
política na cultura, e em contrapartida, é preciso ver que todo político pode e deve 
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colocar seu mandato, sua inteligência, seus contatos, a serviço da difusão e 
formação cultural de um povo72. 
 
 

 

O Conselho de Cultura elegeu o ano de 1969, como o ano de projeção cultural e as 

atividades contaram com a adesão de vários representantes da indústria e do comércio, o que 

possibilitou a vinda de exímios pianistas, flautistas e concertistas a São José.(O 

VALEPARAIBANO , 09 mar.1969 ). 

Se “Política Cultural é o que amplia possibilidades já existentes; cria condições para 

aprofundar uma tendência uma capacidade, pela democratização da cultura” (FEIJÓ,1992, p.60) 

o desempenho do prefeito e do presidente do Conselho de Cultura dessa época, é colocado em 

evidência ainda hoje quando o assunto é cultura em São José dos Campos. 

 
 
4.2.3 Política, cultura e políticas culturais nos anos 70 

 

 

Na entrada dos anos 70, a população de São José podia pintar, cantar, dançar, 

interpretar, ou se preferisse, podia assistir concertos ou as diversas apresentações de dança e 

teatro que aconteciam na Sala Veloso, quando um decreto do recém empossado Prefeito Sergio 

Sobral de Oliveira, extinguiu o Conselho de Cultura e foram paralisados todos os cursos e 

atividades que estavam em andamento. 

Quase todos os alunos e platéias, entre assustados e perplexos supunham ser aquela, 

uma atitude provisória para montar uma nova estrutura. Embora contrariados com a intervenção 

que depôs o Prefeito Veloso, os aficionados da cultura em São José (v. item 2.3) tinham 

esperanças na administração do novo prefeito que já trabalhara na TV Cultura. Sobre ele, diziam 

alguns:“Mente aberta, viajado, inteligente e accessível”. E era mesmo.   Era  também bom 

administrador e pessoa de fino trato. 

Em 1971, por exemplo, um munícipe lhe enviou uma carta, sugerindo  que o espaço da 

Igreja São Benedito, além de templo para os fiéis, fosse usado também para concertos. E ele 

respondeu, comentando que achou interessante, etc. (v. anexo V) sendo que a proposta 

                                                                 
72 GRAMSCI, Antônio. De sua análise  em Cartas do Cárcere (1948)sobre as dificuldades que enfrentam as sociedades 
avançadas, onde as classes governantes exercem não só o poder militar e político, mas ainda detém a hegemonia intelectual e 
cultural.  
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seguramente não lhe interessava, pois como se pode observar posteriormente, não se adequava 

aos objetivos  de sua administração.  

Logo que tomou posse, o Prefeito Sobral, (oficial da reserva no posto de Brigadeiro),  

extinguiu  o Conselho de Cultura e toda a estrutura administrativa da prefeitura. Adotou um estilo 

que ele mesmo chamava de empresarial e implantou um clima de “autoridade indiscutível”. Entre 

suas primeiras providências, formulou o padrão de limpeza e zelo que exigiria dos funcionários e 

dos munícipes.  

Para os homens, por exemplo, era indispensável colarinho e gravata  para entrar em seu 

gabinete; para as professoras, uniforme, meias, cuidados específicos  com os cabelos etc. 

Em nome da racionalidade necessária para administrar o desenvolvimento da cidade, o 

prefeito proibiu a passagem dos fiéis em procissões nas ruas centrais, (perto da Matriz e de 

outras igrejas próximas), para que não atrapalhasse o trânsito. Aliás, nenhuma manifestação 

popular tinha autorização para usar ruas e praças. 

O prestigio que tinha o Prefeito Sobral nos escalões superiores do governo, ficou  mais 

uma vez evidente quando as Forças Armadas destinaram  um surpreendente aparato constituído 

de tanques, jipes, caminhões, armas e  homens fardados, próprios para operação de guerra, 

para um desfile cívico em São José. 

Até então, os desfiles em São José, agregavam estudantes de várias escolas, fanfarras, 

carros alegóricos montados sobre chassis com rodas de pneus  (parte de uma charrete ou de um 

instrumento agrícola). Bandeirinhas, enfeites para os carros, faixas com frases alusivas à data, 

quase tudo era feito artesanalmente pelos estudantes com ajuda de professores. (v. item 

3.2.2.4). 

Estudos de ciências sociais mostram a importância   desses  momentos  em desfiles 

cívicos, em procissões religiosas, quando a população inclusive vivencia sentimentos que 

reforçam laços de solidariedade e de identidade, tão importantes para a vida coletiva. Nessas 

ocasiões a população assistia e desfilava, podia ver a si mesma num lugar de prestígio pois o 

desfile era o centro das atenções.   

No “desfile do Prefeito Sobral” a população fora convidada a ser só platéia  e  a  

conhecer ao vivo e em cores, uma parte do patrimônio bélico de que dispunha o governo militar 

para manter a ordem. Conta-se que durante tal desfile, não havia nenhum gesto, nenhum ruído 

vindo dos que estavam nas calçadas. Podia-se ouvir com precisão o som ritmado dos coturnos 

dos soldados marchando. 
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Em 1974 o prefeito Sérgio Sobral verbalizou numa entrevista que  “crescer com 

ordenação e tato é melhor que dentro do tumulto e do caos (...) que a disciplina não custa nada.”  
 

Ao examinarmos este período de sua administração, podemos observar que a disciplina 

para ele não custava nada, pois o regime político vigente permitia que decretos baixados pelo 

Poder Executivo excluíssem a possibilidade de qualquer discordância, tanto da comunidade 

quanto da Câmara. A população joseense em geral, não estava mesmo habituada a contestar, 

pois, grosso modo, sua experiência  participativa havia sido treinada  pelo coronelismo , 

adaptada  à  ditadura Vargas e aos prefeitos nomeados. 

Não se tem portanto notícias de manifestações rebeldes. A ordem era mantida e 

garantia o progresso.  Por isso há tanta atenção de especialistas estudando e opinando sobre 

modelos econômicos. Esta tarefa sem dúvida, não é para amadores e a opinião pública 

confunde esta discussão com "ser a favor ou contra o progresso", pois esses fenômenos não 

são mesmo observáveis sincronicamente. 

O processo de mudança que a população viveu nessa época em São José foi 

traumático, semelhante ao contato dizimador que aconteceu com os índios em suas próprias 

terras. A administração que se instalou agia como se   os costumes da população local não 

tivessem nenhuma importância e fosse empecilho ao progresso.  

Além disso, o novo padrão introduzido era tão valorativamente apresentado, que a 

própria população depreciava sua maneira de ser e de viver. Este período merece um estudo 

cuidadoso, pois o desmanche da cultura local, a perda de auto-estima são processos silenciosos 

e dificilmente podemos identificá-los como herança de períodos de opulência.  

 
 
4.2.4 A política, a cultura e políticas culturais 1978 a 2000 

 

 
Em 1978 a cidade conquistou autonomia política e elegeu seu prefeito. Não encontramos 

um projeto no qual fosse possível identificar uma política para  a cultura e talvez nem houvesse 

clima para definições muito precisas. São José vivia uma experiência peculiar: uma democracia 

municipal envolta pela ditadura nacional.  Dificilmente conseguiríamos dimensionar os limites de 

uma e o alcance da outra. 
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Mas a administração parecia  ansiosa  para  tirar o atraso do que faltara na 

administração anterior. Instituiu  a Praça da Cultura, com o objetivo de promover o artesão local, 

que poderia vender seus produtos e também organizar um espaço de convivência e lazer aos 

sábados na Praça Afonso Pena.  

Grupos musicais, teatro infantil ou adulto, mímicos e mágicos eram convidados a se 

apresentar na “praça”. Foi organizado um Salão de Arte, ateliê e aulas de instrumentos musicais. 

(v. item 3.4). Deu-se também inicio a um acervo de fotografia para criar o MIS - Museu da 

Imagem e do Som . Esse tipo de museu estava em evidência  graças à popularização dos 

recursos áudio-visuais.  

Em 1982 a Fundação Pedroso Horta publicou um livreto que apresentava o diagnóstico 

de cada área administrada por secretarias do município e o programa de governo para São José 

dos Campos. Como foi eleito para  prefeito o candidato do PMDB, o livreto passou a ser 

referência para os projetos. 

Para a CULTURA, foi apresentado um programa com três grandes eixos de atuação: 

Programa de Criação e Utilização de Equipamentos Culturais, Programa de Formação de 

Público e Programa de Estímulo à Produção Artística. (v. detalhamento dos programas no Anexo  

IV). 

Durante os feriados da Semana Santa de 1985 foi realizado um encontro dos 

departamentos de Cultura do Estado de São Paulo. A cidade que sediou o encontro foi São Luiz 

do Paraitinga, que apesar de ter precárias  instalações para visitantes,foi escolhida por que  

mantinha as tradições da Semana Santa, e todos estavam interessados em conhecê-las.  

Durante este encontro, ficou decidido que entre outras providências, seria enviado um 

documento para o governo do Estado de São Paulo, reinvindicando um espaço para o interior na 

TV Cultura, pois a verba que mantinha a Fundação Padre Anchieta era do Estado e a televisão 

nesta época já era considerada como a  mídia  mais  eficiente.73  

Ficou a cargo do Departamento de Cultura da PMSJC redigir e enviar uma carta ao 

governador, que na ocasião era o sr. Franco Montoro. A carta enfatizava que queríamos ver 

reportagens do interior; que os telespectadores pudessem aprender com a cultura do interior e 

não sobre a cultura do interior, ou seja, queríamos que na  reportagem o interior fosse o 

professor e não o objeto de estudo . 

                                                                 
73 v. KLINTOWITZ,J. “30 segundos de televisão valem mais que dois meses de Bienal de São Paulo ”. São Paulo: 
Summus ,1981. 
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A reinvindicação foi atendida, e alguns meses depois a cidade recebeu a equipe técnica 

da TV Cultura que se instalou no Novotel para gravar o primeiro programa joseense para a 

televisão. 

Nesta ocasião a administração adotou como logomarca, o brasão do município e ainda 

como parte da política de restauração dos valores e do patrimônio, foi implantado o Projeto 

Memória. 

 

4.2.4.1 Projeto Memória 

 

Teve início em abril de 1983 e recebeu o nome de Memória para que facilmente pudesse 

ser identificado seu propósito: coletar, classificar e preservar fotografias, cartas, jornais, livros, 

depoimentos e toda sorte de documentos que pudessem auxiliar na interpretação da história de 

São José dos Campos. 

Na primeira fase contava com quatro programas: Programa de Referência Iconográfica 

(fotografias, santinhos, desenhos, etc) Programa de Historia Oral (registro de depoimentos sobre 

temas específicos, histórias de vida, etc), Programa de Bibliografia e outros documentos escritos 

(fontes primárias: atas, jornais, textos de memorialistas, cartas, etc.) e Programa  referente a 

Arte e a Livre Expressão. Atendendo ao apelo que se fazia pelo jornal (v. anexo VI), muitas 

famílias doavam documentos, alguns preciosos, como a coleção encadernada de “O Caixeiro”, 

de 1904, jornal dos comerciários, doado pela família Figueira. O acervo do Projeto Memória veio 

a ser parte importante do Arquivo Municipal.  

Através do Projeto Memória realizou-se uma pesquisa sobre os alcaides e prefeitos do 

município desde o fim do século XVIII. Foram localizados os retratos de quase todos.(a partir de 

1860, quando já existia fotografia no Brasil). Algumas imagens foram feitas a partir de  

almanaques históricos e jornais antigos , por isso as ampliações mostram detalhes de 

envelhecimento do material original,pois não havia verba para providenciar restauração pelos 

métodos mais eficientes. O material fotográfico foi produzido por André Freire, que conseguiu 

com os parcos recursos disponíveis, conferir  aos retratos um caráter de autenticidade e 

perenidade. Os quadros  foram montados pelos serviços da Casa 1 o de Maio.  

Vale lembrar que parte dos dados biográficos dos prefeitos e o endereço de seus 

familiares, foi conseguido na  “Casa 1o de Maio”, pois o proprietário Sr.Humberto Pinotti, de 

família radicada na cidade há muitas décadas, além de conhecer “meio mundo” tinha entre a 
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vizinhança de sua loja na Rua 7, joseenses de todas as gerações. Alguns deles, cheios de 

curiosidade, vinham papear em volta da mesa com as fotos, ocasião em que se registrava 

informações sobre os prefeitos e outras histórias saborosas. 

Em 01/8/85 como parte dos festejos pelos 218 anos da cidade, foi  inaugurada a Galeria 

dos Prefeitos no Paço Municipal.(v. anexo VII). Para a cerimônia foram convidados todos os ex-

prefeitos que foram localizados, seus familiares e outros. A “festa” terminou quase duas horas 

depois do horário previsto;  parecia  o  encontro de uma grande família  que com muita emoção 

queria  “por o papo em dia”. 

 

4.2.4.2 A JIS’C 

 

  Este progama não foi especificamente da Cultura mas era sem dúvida um  dos 

instrumentos eficientes para que se atingisse os objetivos traçados pela “Pedroso Horta” a partir 

de pesquisa que foi feita com a população . A  JIS’C - Jornada de Integração Sócio-Cultural  foi 

projeto e realização da Comissão  Permanente de Festejos (que  também se responsabilizava  

pelas atividades do Carnaval), e para se realizar contava com recursos humanos e físicos da 

Secretaria da Educação, do Departamento de Cultura, do Esporte e da Secretaria  da Saúde. O 

programa era dirigido aos estudantes das redes municipal e estadual  mas envolvia toda a 

população de todas as profissões , classes sociais e idades, pois as tarefas  eram propostas aos 

estudantes em forma de gincana, que para realizá-las, entravam em contato com pessoas e 

instituições. O tempo estabelecido, previa pesquisas, coleta de  objetos, localização de pessoas, 

produção de cenários, etc. O cumprimento das tarefas acontecia na Casa do Jovem, no Ginásio 

da Associação, do Tênis, ou outro espaço que pudesse acomodar amigos, familiares e 

vizinhança dos participantes. Geralmente aos domingos, a JIS’C era um programa muito 

animado e esperado, que lotava os  espaços  onde  acontecia,animado à bandas e gritos das 

torcidas. As escolas vencedoras recebiam um premio para seu bairro, mas como se pode 

perceber, todos, escolas e comunidade  saiam  ganhando.     

 

4.2.4.3  A criação da Fundação Cultural Cassiano Ricardo 

 

Como citado no item anterior, desde 1983, com base em pesquisa de opinião e outros 

estudos realizados pela Fundação Pedroso Horta, o Departamento de Cultura deu início, através 
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de alguns de seus projetos, a um mapeamento da cidade para localizar as pessoas interessadas 

em questões artístico-culturais. O objetivo era tentar a aproximação/interação interna e externa 

desse grupo. 

Depois de quase três anos, a realização do Projeto Cata-vento, Poesia em São José dos 

Campos, Encontro de Danças, Festival de Teatro, Projeto Memória entre outros, já se contava 

com um banco de dados dos interessados em questões artístico-culturais, como  produtores ou 

como platéia. A fim de acelerar o processo de constituição das comissões (de dança, de teatro, 

de música, etc.) foi organizado um setor no Departamento de Cultura, especialmente  para esse 

fim. 

Através da Lei nº 3050 de 14 de novembro de 1985, assinado pelo Prefeito Robson R. 

Marinho e aprovado pela Câmara Municipal, foi criada a Fundação Cultural e extinto o 

Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo. (Anexo VIII  e 

IX). 

Deste modo a administração municipal enquanto ensejava as condições para que a 

sociedade civil pudesse gerir suas atividades culturais, atendeu também ao desejo da população 

registrado pela pesquisa da FPH em 1982. 

O êxito das realizações de uma Fundação como esta e de toda e qualquer administração 

democrática, está relacionada à participação da população e, para que ela aconteça é 

necessário romper barreiras. Algumas decorrentes dos anos de políticas centralizadoras, outras, 

típicas do temperamento tímido e sensível da parcela da população mais dedicada às atividades 

artísticas. 

No caso de São José, durante as atividades desenvolvidas pelo  Departamento de 

Cultura no período 1983 a 1985, foi possível observar que muita gente gostaria de participar, 

mas não se sentia integrado à vida da cidade. Tanto os que chegaram de outras cidades, 

brasileiras ou estrangeiras, (atraídos pelo mercado de trabalho ou pelas escolas de nível 

superior), quanto pelos que aqui viviam, tinham à sua frente uma “cidade nova” que tinha ainda 

muito recente a época de seu vertiginoso crescimento demográfico e toda a desacomodação que 

isto ocasionou. 

Uns nada sabiam a respeito do que havia acontecido porque chegaram há pouco. 

Outros, porque a cidade se transformou, tanto que não sabiam como as coisas estavam e nem 

conheciam mais ninguém. 
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As comissões setoriais já haviam sido constituídas e para bem iniciar as atividades da 

FCCR, o então Prefeito Hélio Augusto de Souza, pediu que fosse elaborado um folheto com 

informações sobre a vida cultural joseense, com o desejo de ampliar o debate e de contribuir de 

alguma forma “para que todos se sentissem em casa ”.  

 Durante esta pesquisa, examinaram-se leis, decretos, estatutos, alguns relatórios 

anuais, atas, folders e o site  da FCCR na internet.  

Desde 1986 - inicio de suas  atividades a 2000 - período limite deste trabalho - foram  

muitas as conquistas.E de uma obra coletiva! Há coisas que são evidentes, como o Museu do 

Foclore, o Pirô-Piraquara, os músicos tocando, os ateliês, a criação e o desempenho da 

Comissão de Arquitetura, a Ação Cultural Descentralizada (ACD) e as Casas de Cultura, os 

livros que vêm sendo patrocinados pela LIF e tantas coisas mais. O mais instigante, entretanto, 

são os resultados  que não são evidentes, pois se processam no pensamento e nas emoções 

dos participantes, de todos que estiveram no palco ou na platéia : não há como negar que foram 

muitas as conquistas!         

Observando-se os mapas do crescimento de São José em cada década (v. p. 70, 71,82, 

87, 97 e 106) pode-se constatar que os novos contornos traçados pela expansão da mancha 

urbana  tornaram a região central, o núcleo original,relativamente “distante e pequeno”.E os 

poucos espaços de que a cidade dispunha, estão localizados apenas nesse  centro. As Casas 

de Cultura e  os Núcleos de Referência Cultural além de levarem à população de vários bairros, 

oportunidade de desenvolver hábilidades e talentos,  funcionam também como ponto de 

encontro.   

Seria interessante arrolar todas as atividades e conquistas alcançadas em 15 anos, mas 

tal tarefa demanda tempo e seria desnecessária para as explicações que buscamos.  

 

 

4.2.4.4  A FCCR depois da Lei 5280/98 

 

Nossa atenção sobre a  FCCR como objeto de estudo, se explica por se  tratar do órgão 

responsável pelas políticas públicas referentes à cultura em São José dos Campos. Desde sua 

criação e implantação, a Fundação  tem tido seu funcionamento orientado  pelos seguintes 

instrumentos legais:  
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1985 -Lei nº 3050/85 autoriza a criação da Fundação Municipal de Cultura 

1986 - Escritura Pública de Criação da Fundação Cultural  em 12 de Março 
1986 - Decreto nº 5486/86 de 04/04/86 modifica a Lei nº 2869/84 

1987 - Estatuto da  FCCR  com as modificações do Decreto 6081/87  
1989 - Regimento Interno, aprovado; consta em ata de 5/12/89 

1998 -Processo 7819/98 do Ver. Jorley Amaral, altera lei nº 3050 de 14/11/85 
1998 -Lei nº 5280/98 – altera a lei 3050 de 14/11/85 que dispõe sobre a criação da Fundação 
Cultural 
 

Dentre eles, foi à Lei nº 5280/98 que se dedicou mais atenção, pois esta, não só alterou 

a composição do Conselho Deliberativo como extinguiu as comissões setoriais alterando  

estruturalmente a instituição ao eliminar o elemento que motivou sua criação. 

A  história  da  FCCR  desde  sua  criação  tem tido momentos de altos e baixos e o 

relacionamento do Conselho Deliberativo com a Presidência já teve momentos de tensão e até 

de crise. Há várias evidências de tais fatos. Do material que foi examinado, escolheu-se alguns 

dados que podem ilustrar este processo. 

 

§ A ata de reunião em 31/5/88 (são 17 paginas) registra que havia conflito e intolerância 

entre  os  membros do Conselho e o Sr.Talmir Canuto, então  presidente da FCCR. Essa 

reunião aconteceu na Câmara Municipal e teve a participação de  dois vereadores, Luis 

Paulo Costa e Dr. Escada, que  ofereceram apoio na tentativa de resolver tal impasse. 

Pelo depoimento dos conselheiros, pode-se constatar que o Sr. Canuto era impetuoso, 

autoritário e agia sem respeitar as decisões do Conselho: “a verba da SOCEM foi 

cortada de tal modo que o programa de coro no bairros não é mais possível,  pois os 

monitores (voluntários não-remunerados), não recebem mais nem o vale transporte para 

chegar aos bairros”; “ele é personalista, coloca o nome dele imenso em tudo quanto é 
lugar. O nome da comissão para começar a aparecer em alguns trabalhos,tive que 

brigar muito”; “nós precisamos passar para o pessoal que nos procura o hábito de querer 

de novo participar, de dizer,(...) de propor,de eleger, de votar, destituir, aprender a votar. 
Então, eu acho muito importante esse momento” ; “como o próprio estatuto diz, a direção 

é um orgão de execução e não de deliberação(...)há assuntos que não tem realmente 

nenhuma afinidade com a direção e ela delibera sem nos dar condições de voltar atrás”; 

”existe uma centralização das decisões e nós temos aí um exemplo, no conjunto de 
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inaugurações, que foi apresentado ao Conselho com duas semanas de antecedência, 

quando já haviam feito divulgação uma série de atos em andamento,quer dizer uma 
série de coisas comprometidas”; “eu diria que o Canuto não nos quer lá,as vezes ele 

finge que não conhece, que não ouve, que não vê...” Um dos conselheiros considera 

que a função daquele presidente era mesmo de “desarticular as comissões (...) 

boicotando o trabalho da gente  (...) tenta criar inimizades dentro de cada comissão. 

Chama um a um e negocia, tenta  comprar”.Ao final da reunião o ver. Luiz Paulo 

agradeceu a  presença de todos,especialmente dos arquitetos Flávio Mourão, Romeu 

Simi, Paulo, Adalto Paes Manso, a diretoria da Associação dos Engenheiros e Arquitetos 

de SJC.(ATA  DE REUNIÃO DO CONSELHO DA FCCR,31/5/88) 

 

§ Em 1996, (quando se planejava 1997), o Conselho Deliberativo apresentou em 

documento, propostas que considerava que seriam úteis ao aprimoramento da 

instituição. Parabeniza  a  administração pelo  crescimento nos últimos 4 anos, pela 

Ação Cultural Descentralizada  etc. e adverte para os problemas gerados pela falta de 

um plano de   comunicação eficaz e pelo descompasso existente entre os setores 

cultural e administrativo. “A parte administrativa existe para dar suporte ao setor cultural, 

mas aqui parece que o setor administrativo tem mais importância.” (DOC. 

s/n.FCCR,1996).  

 

§ Quando demitiu o Prof. Antonio Teixeira de Macedo Neto,mais conhecido como Toninho 

Macedo, a presidência não informou o Conselho. Foi o Macedo que enviou uma carta a 

cada membro do Conselho, considerando que tinham o direito de tomar ciência. E os 

membros do Conselho, após ouvirem a resposta do presidente sobre a demissão do 

Toninho, consideraram que, embora o presidente tivesse autonomia para demitir sem 

dar satisfação a ninguém , esperavam que num relacionamento de respeito, o presidente 

informasse sobre tal decisão, pois o Macedo é um profissional respeitado e atuante na 

UNICAMP,  no SESC Pompéia, na PUC-SP entre outras e estava trabalhando pelo 

Folclore  na Fundação Cultural desde 1987. Profundo estudioso, tem livro publicado,  de 

competência reconhecida nos espaços acadêmicos e outros centros de estudo de 

cultura e arte popular, desenvolveu um trabalho muito consistente em São José  

inclusive com a criação do “Piraquara”da FCCR. Consideravam também que argumentar 
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sobre o gênio difícil do outro, é  indicador de fraqueza, pois alguém para  ocupar a 

presidência de uma instituição democrática deve ter competência e maturidade para se 

relacionar com os mais diversos tipos humanos.  

 

§ O Presidente não  respeitou o  parecer do  Conselho quando  este (todos os seus 

membros) votou  contra seu pedido  para que fosse pago com verba da FCCR  o curso 

de pós-graduação em São Paulo, de um funcionário, em cargo de confiança do 

presidente. O Conselho havia analisado a relação custo/beneficio e considerado que os 

conhecimentos que o funcionário estaria adquirindo não se aplicavam  aos interesses da 

instituição para justificar tal  gasto. 

 

§ No mesmo ano, a residência Olívio Gomes teve seu uso autorizado pela presidência, 

para uma festa organizada pela Comissão de Literatura.  O Conselho só foi informado 

depois da festa, quando os guardas registraram abusos e comportamentos não 

permitidos durante a reunião que lá aconteceu. Como a notícia ia para a imprensa o 

presidente queria apoio. Alguns conselheiros propunham que se exigisse reparação por 

parte dos usuários da casa e o presidente recomendava que era melhor não criar 

desafetos e não deixar a noticia vazar, pois era ruim  para a imagem da Fundação. 

 

§ O mesmo tipo de pedido, “preservar a imagem da instituição”  foi  feito pelo Presidente 

ao Conselho quando houve o ‘escândalo do Litter’. Habitualmente a Comissão de 

Literatura produzia um pequeno jornal, o Litter que nesse exemplar, publicou a entrevista 

de um funcionário do INPE ligado à literatura. Assim que o jornal ficou pronto, antes 

mesmo  de ser distribuído aos leitores habituais,  foi  parar nas mãos de uma vereadora 

que ficou indignada, pois o entrevistado acima citado,usara palavras de baixo calão.  Foi 

então que o Presidente da FCCR, levou o problema para o Conselho, pois a vereadora 

considerava que não havia como justificar que um “jornal como aquele” pudesse ser feito 

com dinheiro de uma fundação municipal, dinheiro do povo.  Até então o Conselho não 

fora informado a respeito e não conhecia o texto do jornal.   A pedido da referida 

senhora, o jornal foi recolhido. Aliás, poucos exemplares tinham sido distribuídos.  
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(Esses últimos incidentes também foram parte da argumentação contra a atuação do 

Conselho que era composto por coordenadores das comissões setoriais, eleitos por seus pares, 

quando um vereador, com o apoio do presidente da Fundação, resolveu melhorar (ou moralizar) 

a instituição e entrou com o processo no. 7819/98 para alterar a Lei no. 3050/85  que criou a 

Fundação).  

 

Entre o processo e a aprovação da Lei 5280/98, os participantes de movimentos culturais 

de São José dos Campos instalaram um Fórum de Defesa da FCCR cuja proposta era buscar 

soluções para ampliar e aperfeiçoar a Instituição. O Forum congregava representantes de 

diversos segmentos, e  formulou como proposta mudanças significativas e importantes tais 

como:  

 - Ampliação do Conselho Deliberativo pela inserção de pessoas capazes de elevar a qualidade 

dos projetos culturais desenvolvidos, objetivando aumentar a participação e representação da 

comunidade  -  Reformulação das comissões setoriais  no sentido de agrupar linguagens ou 

expressões artísticas similares, de acordo com  os conceitos modernos de política e ação 

cultural, pois não existem mais as barreiras impostas pelas sete belas artes.(...) - Seriam treze 

comissões e cada qual elegeria um representante titular e um suplente para compor o Conselho 

Deliberativo da Fundação Cultural:  Arquitetura e Meio Ambiente; Artes cênicas (dança, 

teatro, ópera e circo); Artes visuais (artes plásticas, cinema  fotografia e vídeo);Câmara de 

Patronos da FCCR (composta por representantes da Câmara Municipal, Rotary Clube, Lions 

Clube, Associação Comercial e outra instituições); Casas de Cultura; COMPHAC; Folclore e 

Cultura Popular; Funcionários da FCCR; Literatura e Filosofia ; Música ; Secretaria 

Municipal de Educação; Entidades Culturais; Secretaria de Desenvolvimento Social.  

O Conselho Deliberativo realizaria mensalmente uma reunião aberta. E ainda - a criação 

de um Conselho Fiscal  (com a incumbência de fiscalizar as contas da FCCR) e uma Assessoria 

Técnica, sem  ampliação no quadro profissional, pois os mecanismos para essas atribuições já 

existiam; seriam recrutados os funcionários concursados algum recurso seria investido em 

aperfeiçoamento do quadro funcional da Instituição. 

No planejamento  para o biênio 1999/2000 a Diretoria Cultural e todo o pessoal do setor, 

lembram que 
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 “não foi por acaso que a comunidade, no inicio dos anos 80, se reuniu para  
estabelecer um plano de governo municipal e nesse plano inclui o que se convencionou 
chamar de política cultural para a nossa cidade: Programa de Criação e Utilização de 
Equipamentos Culturais; Programa de Formação e Difusão e Cultural; e  Programa de 
Estímulo à Produção Artística”.(...) Ao longo dos doze anos  o item 1 já encontra-se 
implantado, merecendo empenho para  consolidadção junto à comunidade e que o 
documento apresenta fundamentação suficiente para seu aprimoramento”.  

 
 

Consideram no entanto que os itens 2 e 3 não receberam atenção suficiente que 

permitisse um planejamento de curto, médio e longo prazos, o que o projeto propõe consolidar  

na  presente proposta.  

 

De fato, desde sua criação a FCCR contou com olhares atentos e espíritos criticos  para 

avaliar seu  desempenho. 

As atas das reuniões e outros impressos mostram que avaliação e propostas de correção 

para buscar os objetivos traçados,  tem  sido prática freqüente entre os membros do Conselho;   

embora  nem sempre tenham sido atendidos pela Presidência e/ou Diretoria da instituição. 

Antes da Lei 5280/98 ter sido aprovada, vários grupos ligados a arte e a cultura,  com o 

apoio de pessoas como o Prof. Luis Gonzaga G. Pinheiro (sempre lembrado por sua fecunda 

atuação como presidente do Conselho de Cultura até 1970) e o Conselho Deliberativo da 

FCCR,( v. anexo X) defendendo a  preservação da  “estrutura  democrática que em seus doze 

anos de existência, se tornou modelo de gestão pública da cultura no Brasil e no exterior” 

manifestaram-se contra a Lei.   A imprensa e o programa do jornalista Antonio Leite da  Rádio 

Piratininga, abriram espaço para os diversos manifestantes. 

Simultaneamente estavam acontecendo reuniões nas quais o vereador, autor do Projeto 

de Lei 5280,  expunha (com apoio do presidente) algumas mazelas pelas quais o Conselho era 

responsabilizado. Assim o Processo nº 7819/98 “dá parecer favorável ao projeto de lei 
apresentado pelo Vereador Jorley Amaral, (...) após consulta às inúmeras pessoas e entidades 

ligadas à área de cultura do Município (...) visando atender os anseios da população em termos 

de desenvolver as atividades culturais com a efetiva participação dos munícipes e o respectivo 

controle financeiro pelo Munícipio, razão pela qual.(...)”.  

A Lei nº 5280/98 foi aprovada (v. anexo XI) , as comissões extintas e o conselho 

composto por pessoas indicadas por várias instituições.  
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De fato, não é mesmo fácil participar sem se irritar com a opinião alheia e nem é simples 

decidir em grupo: a atitude democrática não é própria do instinto humano, é alguma  coisa a  ser  

conquistada e cultivada. 

Mas é do conhecimento de todos que desacordos são próprios do exercício da 

democracia.  Por isso, ao considerar-se a diversidade étnica, etária e profissional da população 

joseense, a diferença de conhecimentos adquiridos por cada um (tanto em grau como em 

natureza), bem como  todas as outras dessemelhanças próprias das populações que habitam as 

cidades industrializadas, como é o caso de São José, tais sociedades constituem um contexto 

multicultural no qual interagem também as diferenças. 

Assim, as crises ou confrontos que aconteciam dentro das comissões setoriais, dentro do 

Conselho Deliberativo ou entre este e a presidencia, são expressão da dinâmica da cultura 

contemporânea. Tal experiência supõe a emergência de processos que são às vezes 

conflituosos, pois envolvem, sem excluir, tradições, rupturas, manifestações populares e 

eruditas, cultura de massa, produtores, receptores, oralidade e textos escritos, e toda sorte de 

expressões típicas e exclusivamente humanas, em forma de comportamentos e outras 

linguagens que foram herdadas  ou recriadas do processo civilizatório.  

E a vida cultural de São José não tem conseguido ser assim; “quando os frutos vão 

aparecendo e a árvore vai mostrando sua força”, eis que vem “o dragão da maldade do Glauber” 

ou a “Roda Viva” do Chico e carrega o essencial. Da  Fundação Cultural foi tirado o essencial. 

A criação da Fundação em 1985, foi uma revolução, porque deu origem a uma infra-

estrutura (para desenvolvimento das atividades culturais) que representa a base material e 

humana para os objetivos da Política Cultural democrática. Para uma efetiva organização e 

participação da população, foram colocados instrumentos que ajudaram a romper as barreiras 

decorrentes de anos de políticas centralizadoras e autoritárias.  

As Comissões Setoriais eram um desses instrumentos. Constituídas de pessoas 

comuns, eram  grupos dentro dos quais podia-se exercitar o diálogo, a comunicação, a 

tolerância, enfim os pré-requisitos da participação democrática. O coordenador de cada 

Comissão fazia o mesmo exercício participando do Conselho  e trazendo novas experiências 

para sua Comissão, ou seja, a estrutura de poder montada para a Fundação previa que o prórpio 

modo de exercer o poder fosse em si uma “escola de democrática”. Era objetivo também na 

criação da FCCR, em 1985, estimular a participação (...) e que São José voltasse a se encontrar 

como cidade.  
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No momento a situação é outra. São José dos Campos  “é  hoje o centro de uma região 

que responde por 20% das exportações brasileiras. Suas atividades econômicas mais 

importantes são condicionadas à política externa brasileira e, como em toda cidade deste tipo, 

seu “planejamento não se esgota numa proposta administrativa, gerencial ou operacional”.  

VAINER  (2000) observa que é o conjunto da cidade e do poder local que está sendo redefinido, 

“o êxito deste projeto de cidade, (...) depende em grande medida, do banimento da política, da 

eliminação do conflito e das condições de exercício de cidadania. A cidade para ser realista, 

deve conformar-se às tendências do mercado;  não pode dar-se ao direito (luxo!) de produzir 

planos que não contêm com produtividade e competitividade, conforme defende Castells.E 

nestas circunstâncias como pudemos observar, cultura está no centro do debate: mas a cultura 

usada com fins econômicos.  

 

 

Considerações Finais 
 

 

Tentou-se neste trabalho buscar respostas que possam ajudar na formulação de políticas 

públicas referentes à vida cultural em São José dos Campos.  

Foi oportuno conhecer um pouco mais das atividades que vêm dos diversos 

“nascedouros” de cultura e que existem, em qualquer época, indepedentes do apoio do poder 

público, e às vezes, apesar dele. Como em 1970 quando um decreto acabou com um Conselho 

de Cultura, mas não veio a “escuridão” nem as “trevas”. Nasceu a SOCEM e por iniciativa do 

CASD (dos alunos do ITA), da Galeria do Sol e de muita gente, havia  coisas boas acontecendo,  

e, a preços simbólicos.  Foi um momento em que a cidade pode conhecer sua força.  

As referências  feitas ao Largo da Matriz, ao Mercado, à Rua 15 especialmente nos 

horários fechados para o footing, o jardinzão ou jardim do Gregório que atualmente é a praça 

Afonso Pena, à saída da missa de São Benedito, permitem observar que as praças 

desempenharam funções importantes. Eram pontos de encontro, espaços para estátuas de 

santos ou personalidades homenageadas, rota de procissões e brincadeira de crianças. Eram 

parte importante do que Habermas chama de “esfera pública”, uma esfera que já existia nas 

cidades-repúblicas da Itália renascentista. Burke argumentando sobre a importância dos espaços 

públicos de convivência, lembra que em italiano, expressões como mettere uma cosa in piazza 
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(colocar algo em discussão), ”fare ou sfidare la piazza” (desafiar a opinião pública), dão prova 

ainda hoje, da importância de tais espaços para a vida cotidiana.  Em São José, as praças do 

centro  têm sido ocupadas por camelôs,  travessia de pedestres, ponto de ônibus, e muitas 

vezes vem servindo como albergue de desabrigados e ponto de prostituição.  

Num país quente como o Brasil, e onde as famílias têm cada vez menos espaço em suas 

moradias , a vida  levada fora de casa é favorável. A criação e manutenção de espaços públicos, 

propícios ao encontro e ao convívio, devem ser  objetos de preocupação do planejamento 

urbano da mesma forma como tem sido dos espaços destinados aos veículos, pois o lugar de 

encontro da população tem sido, mais rescentemente, os Shopping Centers, espaços  privados, 

onde o sujeito é pensado como virtual consumidor e não como muníc ipe. 

Pode-se  observar também que a  história de São José é marcada por períodos de altos 

índices  de urbanização e desenvolvimento econômico, junto a retrocessos no desenvolvimento 

político( retrocessos, se se elegeu como horizonte, a democracia):  resíduos de coronélismo  e 

de várias formas de autoritarismo e de centralização do poder , convivem  com  o aparato 

tecnológico de uma cidade que  é  a 10a.   mais interessante do Brasil para se fazer negócios e 

centro de uma região que responde por 20% das exportações brasileiras. 
A economia do município está e sempre esteve relacionada a  economia brasileira e a 

política externa do país,  porisso, ao longo deste estudo, pode-se observar que a vida joseense 

não poderia ser entendida se estudada apenas em limites municipal ou regional.  

Nesse contexto é que a cultura em São José e a experiência da FCCR, podem ser mais 

bem compreendidas. O fenômeno parece que se repete, embora em outros formatos. 

 Durante o Estado Novo  o controle social, político e cultural parece ter sido mais fácil, 

pois em São José e em  o todo  país havia o controle da ditadura Vargas.  Entretanto, depois de 

alguma experiência democrática (que em São José se estendeu até 1968),  tornou-se evidente a 

participação da população, que foi se mostrando presente, envolvida e se responsabilizando por 

questões culturais e  o controle de idéias e de comportamentos se tornaram mais difíceis Foi 

então que as discussões dialéticas , fecundas e criadoras  foram então atropeladas. Em 1970  

pelo extermínio do Conselho de Cultura e em 1998 pelo extermínio das comissões setoriais. Os 

conflitos aparecem como briguinhas políticas e/ou  pessoais que não são fecundas pois têm por 

objetivo diminuir ou exterminar “o outro” e isto não é construtivo, é esterilizante da cultura.   

A Lei 5080/98  desconectou a FCCR  de sua real função em dois aspectos essenciais  

quando  extinguiu o Conselho constituído pelos representantes das comissões setoriais. 1- As 
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comissões entre outras funções eram representativas de tendências, de regiões, agrupamentos, 

que formulam a política cultural, escolhiam os termos, assessoravam a presidência e a diretoria 

e fazia por vezes a própria curadoria. 2- a FCCR perdeu o vinculo tão proveitoso na história de 

nossa cidade, e que se remetia à própria criação da fundação, da qual a própria população 

participou junto aos críticos , artistas etc. vínculos com um conhecimento mais profundo da 

cidade, das pessoas que vêm para cá trazendo as diversas origens regionais. 

E  agora, a questão é menos evidente mas ainda mais grave.  

São José dos Campos  “é  hoje o centro de uma região que responde por 20% das 

exportações brasileiras (...) Suas atividades econômicas mais importantes são condicionadas à 

política externa brasileira e, como adverte VAINER  (2000), em toda cidade deste tipo, seu 

“planejamento não se esgota numa proposta administrativa, gerencial ou operacional” . É o 

conjunto da cidade e do poder local que está sendo redefinido; “o êxito deste projeto de cidade, 

(...) depende em grande medida, do banimento da política, da eliminação do conflito e das 
condições de exercício de cidadania. 

 A cidade para ser realista, deve conformar-se às tendências do mercado;  não pode dar-

se ao direito (luxo!) de produzir planos que não contem com produtividade e competitividade, 

conforme Castells.  

É verdade que são muitos os bens culturais de qualidade e que são também sucesso de 

mercado, mas não pode ser o mercado o estímulo ou a orientação para a experiência cultural 

humana. 

Por  isso precisamos rediscutir o espaço da cultura, pois  “a constituição e legitimação da 

nova cidadania conferida aos segmentos estratégicos caminha no mesmo ritmo que a destituição 

dos grupos com escassa relevância.” (VAINER,2000).  E se  é  no exercicio da cultura que se 

reforçam identidades grupais e isto “ não é compativel  com o exito deste projeto de cidade”, 

manter uma   vida  cultural   “acanhada” também é incompatível com a sofisticação do aparato 

tecnológico e industrial sediado nesta cidade. Desse modo, as alterações  levadas à FCCR pela  

lei de 1998, são capazes de estimular uma  vida cultural  exuberante e vistosa na cidade, 

controlada ou  monitorada  pelo poder público que deve priorizar as possibilidades de 

investimentos econômicos. E   pode ser mesmo que seja esta a condição mais adequada. Mas 

não para as necessidades de nós, munícipes.  
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Precisamos de políticas públicas que se fundem no direito que temos de nos exercitar, 

de  manter ou ampliar  nossos recursos humanos, assim como precisamos caminhar ou ir à  

academia “malhar” para compensar  a vida sedentária. 

Parece utópico ou ao menos poético pensar a importância da cultura num plano diretor 

na vida de uma cidade como São José dos Campos. Mas foi esta a motivação para que 

chegássemos até aqui. 
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A CIDADE. Mensário Ilustrado.São José dos Campos, Outubro,1951. 
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