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é o s e g u n d o v o l u m e da seqüência de sete livros
f " da série São José dos Campos: H istória e Cidade, coordenada pelas professoras M aria Aparecida Papali
e Valéria Zanetti.
O título deste volume II é “Câmara Municipal de São José dos
Campos: Cidade e Poder”.
As Câmaras Municipais, poderes locais no Brasil - colônia, fo
ram instrumentos muito eficientes para a monarquia portuguesa
dominar, manter e consolidar a sua presença e controlar, a distân
cia, os poderes locais a partir de cada vila do território.
Em 1767 foi concedida a elevação da Aldeia de São José do Paraíba
à condição de Vila, o que lhe deu o direito de erigir uma Câmara,
fato originador da Câmara Municipal de São José dos Campos.
E assim a Câmara passou a legislar e interferir na vida de toda
a aldeia, desde questiúnculas a problemas fundamentais e até
questões religiosas e espirituais.
ste
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É fácil imaginar como era problemático manter a subordina
ção do Brasil, como colônia, país imenso, com população cons
tituída por imigrantes em pequena parte e por índios predomi
nantemente, esparsos pelo território e alheios à existência de um
distante governo português.
A formação das Vilas, sem passar pela condição de freguesia,
como foi o caso de São José dos Campos, era ditada também pelo
interesse da Coroa Portuguesa de assegurar a presença de índios
alfabetizados como eleitores. E as Câmaras representavam a exis
tência e presença da Corte Real Portuguesa ao longo de todo o
território da colônia.
O maior desafio do livro decorre, paradoxalmente, de preten
der relatar tudo o que se passou em São José dos Campos a partir
da sua condição de Vila, nos séculos 18 e 19.
É um detalhado relato dos fatos ocorridos, principalm en
te ao longo desses séculos, bem como no século 20, até 1930.
São 181 faces de páginas, na versão a que tivemos acesso,
extremamente densas de informações e que serão referência
a futuros interessados, que pretenderem colher dados escla
recedores do que foi a vida na Vila de São José no período
abrangido pelo livro.
O livro é útil como uma descrição do que ocorreu no Brasil
em período tão longo (1492/1930) e quais as conseqüências ge
radas para São José dos Campos e o Vale do Paraíba.
É interessante a descrição de São José dos Campos, por vol
ta de 1860, por Emilio Zaluar: “A vila, apesar de achar-se edificada sobre uma belíssima eminência, não sobressai muito nem
mostra grande desenvolvimento, pois as casas são quase todas
baixas, as ruas desiguais e mal alinhadas, e os dois largos que
nela se encontram não têm as necessárias saídas e falta-lhes o
12

adorno de alguns edifícios que atualmente se acham em cons
trução, como a cadeia, a casa da câmara e a igreja matriz”.
Hoje São José dos Campos é uma outra cidade, fruto do em
penho de prefeitos competentes que souberam administrá-la.
Aos que desejarem empreender essa caminhada de cinco
séculos, do observatório que foi a Câmara da Aldeia e a seguir
da cidade, de São José dos Campos o livro oferece a possi
bilidade única de entender o que foi essa vivência de cinco
séculos, com base em levantamento de dados laboriosamente
executado pelos autores.
Baptista Gargione Filho, Prof. Dr.
Reitor da Univap
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tempo, a política e a memória imperecível de São José
dos Campos

/ | o e x a m i n a r m o s o tempo aprendemos muito sobre
Z J nós mesmos. O tempo, apesar de intangível, se mani-A. festa e pode ser percebido fisicamente por aprisionar
em sua poeira todos os sentimentos. Basta um olhar sobre o tem
po passado para que as emoções ligadas a um fato aflorem e nos
permitam reviver, repensar, reconstruir soluções e caminhar com
firmeza em direção ao futuro.
História e memória, tempo, lembrança e esquecimento.
Segundo Olga Matos, para os gregos a mais dolorosa experiên
cia é a do esquecimento. O herói grego, dotado de beleza e cora
gem, morre a “bela morte” e torna, pelo ato nobre, a sua memória
sempre viva. A morte em combate transforma-se em glória im
perecível. O herói grego enfrentava a morte sem angústia, pois a
rememoração sem limite o torna imortal.
15

A memória política de São José dos Campos diz muito so
bre o que a cidade é hoje. As discussões, debates e decisões
políticas tomadas ao longo do tempo foram essenciais para a
formação cultural e para o fortalecimento democrático expe
rimentado no presente.
A memória dá sentido à existência e estabelece as conexões
necessárias que projeta-nos ao futuro de forma menos vulnerá
vel. Portanto podemos dizer que a memória nos ajuda na tomada
incessante de decisões ao longo de nossas vidas.
A memória, portanto, é um dos principais elementos ligados
à condição humana e capaz de continuar a construção da civi
lização e fazê-la avançar ou retroceder. A lembrança e o esque
cimento são as duas faces da memória que devemos considerar
na evolução social.
A PETROBRAS mais uma vez se orgulha de patrocinar e con
tribuir para que a história de São José dos Campos seja resgatada
e colocada à disposição da sociedade.
Paul Edman de Almeida
Gerente de Comunicação da PETROBRAS
Refinaria Henrique Lage
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Geral, Dr. Salvador Pereira da Silva, procedeu à eleição dos
vereadores, dos juizes e do procurador da então Vila de
São José do Paraíba.
A Câmara, como registra a história, sempre teve decisiva par
ticipação na vida de São José dos Campos. Os vereadores eleitos
em 1767, Vicente de Carvalho, Veríssimo Corrêa e Luiz Batista,
se preocuparam com o crescimento e segurança da então vila.
A primeira ação da Câmara foi trabalhar para que a estrada real
passasse por aqui. Outros empreendimentos foram liderados pela
Câmara, como a implantação de lavouras de café, pecuária, auto
rização para uso de sesmarias (terrenos abandonados), criação de
leilões de estanco (comercialização de mercadorias), etc.
Aliás, na época do Império as Câmaras eram prestigiadas
pelo governo e os livros de história não registram um fato que
teve como pano de fundo a atuação do chamado “Senado das
Câmaras” - elas se coligavam e formavam verdadeiros exércitos,
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como aconteceu em 1821/1822. Essa ação garantiu a autoridade
de D. Pedro, Príncipe Regente, dando condições para que ocor
resse o Grito do Ipiranga (ou de Independência).
Falar sobre história é olhar o retrovisor de vida. Se caminhamos
com segurança nos dias de hoje, alcançando objetivos que colocam esta
terra na linha de vanguarda, certamente isso se deveu ao trabalho de
muita gente, dentre elas a Câmara Municipal, que sempre foi uma alia
da da comunidade, buscando satisfazer seus anseios e pensamentos.
A Câmara sempre foi o cérebro criador de propostas que abra
çaram os ideais de crescimento da cidade. Um claro exemplo disso
foi a Lei de Regalias, do vereador José Benedito de Vasconcelos, que
abriu espaço para a vinda de indústrias, sendo a primeira delas a
Fábrica de Louças Santo Eugênio Bonádio. Nessa esteira vieram
outras que sedimentaram pouco a pouco o progresso joseense.
São José dos Campos é hoje uma terra de empreendedores.
Cabe à história, através de fatos, registrar o empenho de todos
que se irmanaram fraternalmente para fazer desta um exemplo
em todos os campos. Sem esse espírito de união não teríamos
conseguido alternativas para resolver os problemas. E sem um
passado compromissado com o presente e de olho no futuro não
iríamos alcançar os resultados que hoje beneficiam a todos.
O compromisso da Câmara sempre será o de abastecer a co
munidade com propostas que atendam o bem comum. E a histó
ria tem feito justiça a esse trabalho!
O livro “A Câmara Municipal de São José dos Campos: Cidade
e Poder” é mais um resgate desse trabalho que enobrece a Casa e
a faz crescer no íntimo da sociedade como elemento imprescin
dível para o progresso e democracia.
José Carlos de Oliveira
Secretário-Geral da Câmara Municipal de São José dos Campos
18
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um a tarefa fácil. A seção de
Z J agradecim entos é sempre a mais difícil de ser elabo-A. rada, sobretudo em se tratando de um empreendimen
to que necessita da ajuda de muita gente empenhada em divulgar
a história do município. Por mais que expressemos, com palavras,
nosso reconhecimento, não conseguiremos demonstrar nossa
gratidão a todos que nos acompanharam nessa edição. Para não
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Agradecemos ao Magnífico Reitor da Universidade do Vale do
Paraíba, Prof. Dr. Baptista Gargione Filho e seu Vice-Reitor, Prof.
Dr. Antonio de Souza Teixeira Júnior, nossos grandes incentiva/ i gradecer não é
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dores; bem como às nossas diretoras da Faculdade de Educação e
Artes e do IP&D (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento), Prof®
Msc.Valdelis Nunes Pereira e Profa Dra Sandra Fonseca da Costa.
À Pró-Reitora de Cultura e Divulgação Acadêmica da Univap,
Profa Maria da Fátima Ramia Manfredini, seremos eternamente
gratas pelo apoio incondicional em prol da História e particular
mente pelo amparo aos nossos ambiciosos projetos. Aos nossos
parceiros da Câmara Municipal de São José dos Campos somos
gratas pela confiança. Em particular, agradecemos aos vereado
res Walter Hayashi e Dilermando Dié, que acompanharam nossa
trajetória durante seus exercícios como presidentes da Câmara.
Ao Secretário Geral da Câmara, Sr. José Carlos de Oliveira, agra
decemos pelo carinho e amizade sempre presentes. Ao vereador
Alexandre da Farmácia, atual presidente, agradecemos o efetivo
e imprescindível suporte da instituição. Não poderíamos deixar
de mencionar a ajuda que o Núcleo de Pesquisa Pró-Memória
vem recebendo da funcionária da Câmara, Héglide Arruda Costa.
Gostaríamos, juntamente com nossos estagiários, de manifestar
publicamente nosso agradecimento à efetiva atuação do senhor
Aloísio Fróes (in memoriam), motorista da Câmara, que pron
tamente se dispôs a nos conduzir pelos acervos de pesquisa; ma
nifestamos nosso pesar por não tê-lo mais como condutor de
nossas histórias. Gostaríamos também de lembrar e agradecer (in
memoriam) o amigo e jornalista Jorge Licurce, o qual sempre se
interessou pelas pesquisas do Projeto Pró-Memória. A jornalista
Isabela Rosemback agradecemos o empenho, profissionalismo e
divulgação das pesquisas produzidas junto ao Núcleo de Pesquisa
Pró-Memória. Ao pessoal da Fundação Cultural Cassiano
Ricardo, sempre solícito aos nossos pedidos, somos gratas pelo
fornecimento das fontes históricas e pela prestimosa atenção com
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que recebe nossos pesquisadores. Em particular, gostaríamos de
agradecer ao presidente da FCCR, Mário Domingos de Moraes,
ao presidente do DPH, engenheiro Victor Chuster, à historiado
ra e arquivista Nádia Del Monte Kojio e ao historiador Antônio
Carlos Oliveira Silva. Agradecemos imensamente a colabora
ção das competentes professoras Maria José Acedo dei Olmo e
Zuleika Stefânia Sabino Roque. Não poderíamos deixar de men
cionar nesta coleção, a importante coparticipação de nossos es
tagiários e ex-estagiários do Núcleo de Pesquisa Pró-Memória,
dedicados estudiosos da história do município. Em particular,
atuando conosco nesta edição, agradecemos à Solange Vieira, à
Tatiane Nunes Teófilo, à Shirley Gomes da Silva e ao Diovane
Ribeiro de Brito. Por fim, agradecemos a todos os colaboradores
deste volume.
As coordenadoras
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São José dos Campos: História
Z J e Cidade significa muito para nós, pois é resultado de
.A . um projeto acalentado há muitos anos, a realização de
um sonho. Somos docentes do curso de História da Univap, coor
denamos o Núcleo Pró-Memória São José dos Campos e desen
volvemos pesquisas no Laboratório de Pesquisa e Documentação
Histórica do IP&D, além de atuarmos no Programa de Mestrado
em Planejamento Urbano e Regional da Univap. Enfim, junto
com colegas e alunos da graduação e da pós-graduação realiza
mos pesquisas e levantamos documentação sobre a história da
cidade de São José dos Campos há muitos anos.
sé p r e s e n t a r a c o l e ç ã o

necessário e importante para a cidade que
escolas, bibliotecas públicas e universidades possam ter acesso a
essa vasta pesquisa que vem sendo realizada sobre a história da ci
dade. Os poucos livros disponíveis nas instituições sobre a história
Sa b e m o s o q u a n t o é
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de São José nem sempre contam com o rigor de uma pesquisa de
caráter científico e embasamento metodológico criterioso. Nossa
coleção tem como principal objetivo suprir essa demanda, com a
publicação de sete livros de temas variados sobre a história de São
José, os quais serão lançados entre 2008 e 2010 e distribuídos nas
escolas, bibliotecas públicas e universidades. Para a viabilização
desse projeto contamos com o patrocínio da Petrobras, apoio ao
qual seremos sempre gratas.
O p r i m e i r o l i v r o d a c o l e ç ã o , intitulado Os Campos da Cidade:
São José Revisitada, busca traçar um panorama geral sobre a ci
dade, em múltiplos aspectos. São vários capítulos com temas va
riados, descortinando a cidade de São José dos Campos, trazendo
inovações historiográficas e olhares singulares sobre sua história.
Câmara Municipal de São José dos Campos:
Cidade e Poder tem o objetivo de contar a história do poder legis
lativo de São José dos Campos, tema importante para a história
da cidade. Desde a criação do Projeto Pró-Memória, em 2004, as
Atas da Câmara Municipal de São José dos Campos vêm sendo
objeto de investigação de nossas equipes de bolsistas, constituin
do hoje um rico acervo documental sobre a história política da
cidade.
O s e g u n d o l iv r o ,

O t e r c e i r o l i v r o , São José dos Campos: de Aldeia a Cidade, tem
uma missão difícil e ao mesmo tempo complexa e desafiadora,
pois seu objetivo é trazer à tona as discussões sobre os primórdios
da nossa então Aldeia de São José da Parayba, os conflitos entre
indígenas e colonos, sua transformação em Vila, até se tornar ci
dade no final do século XIX. Tudo isso contando com a escassa
24

documentação que temos do período, mas que, garimpando do
cumentos aqui e ali, acabamos por traçar o cenário da época.
No q u a r t o l i v r o , Fase Sanatorial de São José dos Campos: Espaço
e Doença, talvez esteja contida a própria alma da história da cida
de. Período rico para a compreensão de toda a lógica urbanística
e industrial de São José, o período sanatorial encerra contradi
ções e memórias de um tempo que a cidade muitas vezes quis
apagar. Neste livro busca-se evidenciar, registrar, discutir e refle
tir sobre uma época que deixou marcas profundas na construção
identitária da cidade.
Crescimento Urbano e Industrialização em São
José dos Campos, trata principalmente da vocação industrial de
São José dos Campos e da crescente urbanização que se processa
na cidade, principalmente a partir da década de 1960, com a che
gada de grandes indústrias nacionais e multinacionais. Grandes
indústrias nacionais que se instalam em São José dos Campos,
como a Refinaria Henrique Lage (Petrobras) e a Embraer, são
neste livro priorizadas para estudo.
O q u in t o l iv r o ,

No s e x t o l i v r o , Escola e Educação em São José dos Campos: espa
ço e cultura escolar, buscamos identificar a história da educação
e do cotidiano escolar em São José dos Campos desde o século
XIX até nossos dias, sob os mais variados aspectos. A educação
não poderia deixar de ser tema de um livro sobre a história da
cidade, dada a relevância em que consiste a educação para toda
nossa sociedade.
No

s é t im o l iv r o ,

São José dos Campos: cotidiano, gênero e re
25

presentação, abordaremos temas ligados às novas tendências
historiográficas, como a participação das mulheres em vários
momentos históricos, trabalhos com memórias e identidades,
representações sociais, trabalhos com fontes diversas como ima
gens, monumentos, cultura popular, entre outros. É um livro que
busca olhar São José dos Campos através da diversidade, através
de muitas linguagens.
As coordenadoras
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" J \ / E doutora em História Social pela PUC/SP, mestre
em História do Brasil pela PUC/SP, professora da
Universidade do Vale do Paraíba desde 1993, coordenadora do
Laboratório de Pesquisa e Documentação Histórica do IP&D
da Univap, vinculada ao Grupo de Documentação Histórica
(Gedoch) da Univap, docente do Programa de Mestrado em
Planejamento Urbano e Regional; é membro fundadora do
Projeto Pró-M emória, Autora do livro Escravos, Libertos e
Órfãos: a construção da liberdade em Taubaté (1871-1895). São
Paulo: Annablume, 2003.
/§ a r i a

A p a re c id a

P a p a li

é

historiadora, graduada pela UFOP
(Universidade Federal de Ouro Preto), mestre em História
Social pela PUC/RS, doutora em História Social pela PUC/
SP, autora do livro Calabouço Urbano: escravos e libertos em
Porto Alegre (1830-1860). Passo Fundo: Universidade de Passo
Va l é r ia Z a n e t t i é
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Fundo, 2002; professora e coordenadora do curso de História
da Universidade do Vale do Paraíba, membro do Laboratório de
Pesquisa e Documentação Histórica do IP&D; é vinculada ao
Grupo de Documentação Histórica (Gedoch) da Univap, docente
do Programa de Mestrado em Planejamento Urbano e Regional
da Univap.
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jg a r i a J o s é A c e d o d e l O l m o é historiadora,

" / 1 / I graduada pela USP; mestre em História Social
f
pela PUC/SP; membro fundadora do Projeto PróMemória, professora do curso de História da Univap e autora de
vários livros paradidáticos.
é graduanda em História pela
Universidade do Vale do Paraíba e estagiária do Núcleo de
Pesquisa Pró-Memória São José dos Campos desde 2009.
S h ir l e y G o m e s d a S ilv a

é licenciada em Pedagogia; graduanda em História
pela Universidade do Vale do Paraíba e estagiária do Núcleo de
Pesquisa Pró-Memória São José dos Campos desde 2008.
So l a n g e V i e ir a

é graduanda em História pela
Universidade do Vale do Paraíba e estagiária do Núcleo de
Pesquisa Pró-M emória São José dos Campos desde 2008.
T a t ia n e N u n e s T e ó f il o
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A le ssa n d r o S a n ta n a da C u n h a possui licenciatura em
História pela Universidade do Vale do Paraíba; é pós-graduando
do curso de Especialização em Cultura Popular Brasileira pela
Universidade do Vale do Paraíba; foi estagiário do Núcleo de
Pesquisa Pró-Memória São José dos Campos de 2007 a 2008; e
apresentou como trabalho de conclusão de curso Brasileiro até

a Medula dos Ossos: Nacionalismo e Autoritarismo em Cassiano
Ricardo, em 2008.

possui licenciatura em História pela
Universidade do Vale do Paraíba; é pós-graduando do curso de
Especialização em Cultura Popular Brasileira pela Universidade
do Vale do Paraíba; foi estagiário do Núcleo de Pesquisa PróMemória São José dos Campos em 2008 e apresentou como tra
balho de conclusão de curso Campo, Pobreza e Doença: Visões de
cidade em São José dos Campos por meio do Correio Joseense (19201921), em2008.
L e o n a r d o S il v a Sa n t o s

possui licenciatura em História
pela Universidade do Vale do Paraíba; é co-autor do capítu
lo A Aldeia Sublevada, ou a Cidade em Construção: Resistência
Indígena na Aldeia de São José do Paraíba, publicado no livro
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de Pesquisa Pró-Memória São José dos Campos em 2005 e auto
ra do trabalho de conclusão de curso Experiências de Liberdade,
Históricos de Vida: Relações Escravas em Taubaté (1870 - 1888),
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A n d r e s sa C a p u c c i F e r r e ir a

possui licenciatura em História
pela Universidade do Vale do Paraíba (2006); atualmente de
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Paulo; foi estagiário do Núcleo de Pesquisa Pró-Memória São
José dos Campos de 2004 a 2006 e autor de Na Fronteira do
Intangível: Propostas para Análise Semiótica do Sítio Arqueológico
São Francisco - São Sebastião, apresentado como trabalho de
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Católica em São José dos Campos: A Caridade (1916-1918), apre
sentado como trabalho de conclusão de curso em 2007.
N a th a lie F u r t a d o D ias P im e n te l possui licenciatura em
História pela Universidade do Vale do Paraíba; foi estagiária do
Núcleo de Pesquisa Pró-Memória São José dos Campos de 2006
a 2007 e autora de O perfil do crime em São José dos Campos por
meio do Jornal Correio Joseense (1920- 1927), apresentado como
trabalho de conclusão de curso em 2007.
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ra em História pela Universidade do Vale do Paraíba; foi estagi
ária do Núcleo de Pesquisa Pró-Memória São José dos Campos
de 2006 a 2007 e autora de A Elevação da Aldeia de São José dos
Campos do Paraíba (1767 - 1770), apresentado como trabalho de
conclusão de curso em 2007.
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o S e g u n d o Volume da Série São José dos
Z J Campos: História e Cidade, volume intitulado: Câmara
-Ã . Municipal de São José dos Campos: Cidade e Poder é
motivo de muita comemoração. Este livro foi produzido por
professoras e alunos do Curso de História da Univap que com
põe o Núcleo de Pesquisa Pró-Memória, uma parceria entre a
Câmara Municipal de São José dos Campos, a Fundação Cultural
Cassiano Ricardo e a Universidade do Vale do Paraíba, por meio
do Laboratório de Pesquisa e Documentação Histórica do IP&D.
Quando a parceria foi efetivada e nosso Projeto teve início, em
março de 2004, nossos primeiros alunos bolsistas começaram
seus trabalhos fazendo as transcrições das Atas da Câmara de
São José dos Campos, iniciando com a mais antiga a que tivemos
acesso, ou seja, a de 1803. A partir daí, sucessivamente, outros
bolsistas tiveram acesso às Atas da Câmara da cidade e assim,
nosso Laboratório de História, no IP&D, transformou-se em um
f ' /* p resen tar
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local de aprendizado. Nossos alunos da graduação foram alçados
à categoria de “aprendizes de historiador”, com todo o significado
que o termo contém.
Nossos meninos, como são carinhosamente chamados,
aprenderam muito bem a lição: estão produzindo história em
nível de excelência, para muito além de simples aprendizes; são
verdadeiros historiadores. Fazem pesquisa, articulando valiosas
leituras com ricas fontes primárias, levantando questionamen
tos, reflexões; em hipótese alguma abrindo mão do olhar crítico
e perspicaz sobre seu objeto de estudo, postura condizente com
o ofício que escolheram. Estão cientes de que, ser historiador
demanda a busca constante pelo não envolvimento emocional
com as fontes e objetos de pesquisa. É preciso buscar pelo dis
tanciamento, embora todo historiador também saiba que ine
xoravelmente sua visão de mundo estará presente em suas aná
lises e reflexões.
São nesses limites, muitas vezes tênues, imbricados, que nós,
historiadores, atuamos. Quantas vezes nos emocionamos, entre
risos e aplausos, diante de um documento novo, inusitado, aque
le documento de que tanto necessitamos e de repente o temos
em nossas mãos. No entanto, ao trabalharmos esse mesmo do
cumento, na produção historiográfica, temos que balizar nosso
emocional com boa dose de razão. E isso ocorre quando pen
samos em metodologia, em teoria, em historiografia, em todos
os suportes que irão colocar nossos pés no chão e nossa cabeça
devidamente comprometida com nosso ofício de historiadores.
Mas tudo isso sem perder a alegria, sem perder o entusiasmo,
qualidades também imprescindíveis a todo bom historiador.
Com alegria e muito entusiasmo concluímos que as Atas da
Câmara de São José dos Campos mereciam um lugar de destaque
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em nossos estudos. Afinal, foram os primeiros documentos a se
rem transcritos e analisados. Com olhares de historiadores, bus
camos a história e histórias de São José, entrecruzando olhares,
evidenciando momentos únicos, perscrutando o possível, procu
rando pelos caminhos da cidade...
Maria Aparecida Papali
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no Brasil, se
Z J entrelaça com o fortalecimento do sistema adminis-A. trativo advindo de Portugal. Por sua vez, a reconquista
de parte da Península Ibérica aos mouros em 1492, e a busca da
independência do reino de Castela, marcaram o fortalecimento
do poder do rei. Este rei português que buscará sobrepor-se à no
breza fundiária terá nos conselhos municipais, entre outros me
canismos, um dos elementos de afirmação deste poder. “(...) o rei
senhor da guerra e o rei senhor de terras imensas - imprimiram a
feição indelével à história do reino nascente” (Faoro, 1975: 4).
A monarquia portuguesa buscou, logo em seu início, limitar
os poderes de uma aristocracia guerreira, posto que em luta em
/ | o r ig e m das C â m a r a s M u n ic ip a is ,
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sua cruzada interna contra o infiel e que tendia, perigosamente, a
estabelecer uma posição independente em relação ao poder real.
Contudo, afirma Faoro, “a independência da nobreza territorial e
do clero, com lastro em seu domínio de terras, frustrou-se histo
ricamente condicionada e tolhida...” (1975: 5).
Como as doações de terras por serviços prestados investiam
os nobres no exercício da justiça e da cobrança de impostos,
os conselhos, “que pouco representavam, no curso dos dois
primeiros séculos da monarquia portuguesa” (Faoro, 1975: 7),
passaram a servir de apoio ao poder do rei que privilegiou as
comunas existentes e criou outras. Desta forma a monarquia
portuguesa deslocava seu ponto de sustentação em direção ao
povo. Entretanto, a aliança que a coroa buscava caracterizavase por uma “aliança, submissa e servil” (Faoro, 1975: 7). Isto
significa que a carta foral que criava a comuna e os conselhos
estabelecia um “pacto entre o rei e o povo” e assegurava “o pre
domínio do soberano, o predomínio já em caminho do absolutismo, ao estipularem que a terra não teria outro senhor que
não o rei” (Faoro, 1975: 7). Por outro lado, com a instituição
dos conselhos as comunas ganhavam uma autonomia que feria
fundo os poderes locais do clero e da aristocracia e os colocava
sob o controle da monarquia, como ressaltou Faoro:
Decretada a criação dos conselhos, que deveria orga
nizar uma povoação, reedificá-la, procurava o rei impor-lhe o dever de defendê-la militarmente contra seus
inimigos (...). Criava-se obediente à monarquia, uma
milícia gratuita, infensa às manipulações da nobreza e
do clero. (...) Finalmente, os conselhos somavam à ren
da do príncipe, oriunda de seu patrimônio fundiário,
largas contribuições (Faoro, 1975: 7).
3»

Podemos entender, a partir daí que, o início da atuação do
município português estava atrelado aos interesses da Coroa
e, no Brasil, não poderia deixar de ser diferente, a aparente li
beralidade inicial logo será substituída pelos interesses maio
res do Estado.
Como sabemos, o início da colonização no Brasil foi lento. O
sistema de feitorias empregado nas regiões de domínio português
com bons resultados, e o alto custo, já fosse dos empreendimen
tos comerciais, já fosse em termos de uma sangria da população
do reino, não incentivaram a ocupação imediata1.
O povoamento, contudo, era um empreendimento de m on
ta, ao qual o Estado português não poderia fazer frente sem ape
lar para os interesses dos particulares. No dizer de Faoro: “se é
verdade que, ao tempo da instituição das capitanias, não estava
falida a empresa da índia, nem raspado o Tesouro, não se pode
contestar que faltavam capitais para o novo plano, comprome
tidos todos com o Oriente” (1975: 116).
A idéia das donatárias compreendia várias vantagens para
o Estado português. Englobava e buscava resolver o problema
da defesa externa; voltava-se para uma exploração econômica
mais efetiva e ordenada, envolvendo investimentos particulares,
sem, porém, a Coroa perder o controle da administração públi
ca. “Embora a hereditariedade do cargo, das atribuições amplas,
1. Esboçaram-se, assim, dois processos na expansão colonial portuguesa do
século XVI, o de povoamento, como nas ilhas do Atlântico, e o de exploração
comercial, sendo comum a ambos o ânimo missionário. Em relação ao Brasil,
pelos interesses no Oriente e pelas próprias condições da terra, seguiu-se ini
cialmente a segunda política. O risco crescente de perdê-lo para a Espanha ou
França, porém, determinaria a opção pela política de povoamento, a partir das
capitanias hereditárias (Wehling e Wehling, 1994: 63).
39

ele [o capitão-donatário] agia em nome do rei2, sujeito implici
tamente aos seus ditames” (Faoro, 1975: 118).
Entretanto, o empreendimento das capitanias exigia muito
mais investimentos do que pudessem supor os contemplados pelo
favor real. Poucos donatários tiveram condições econômicas para
explorar seu potencial. E, com relação às Câmaras Municipais,
o que vale ressaltar novamente, é a organização administrativa
anteceder o povoamento nas Colônias. “As vilas se criavam antes
da povoação, a organização administrativa precedia ao afluxo das
populações” (Idem: 120).
O sistema de capitanias, porém, encerrava um perigo para
os interesses da monarquia portuguesa. “O maior perigo, além
da ineficiência do esquema de segurança confiado aos capitãesgovernadores, vinha da ascendente privatização dos donatários e
colonos” 3 (Idem: 142). As tendências à autonomia eram fortes,
não apenas entre os capitães-donatários como entre os colonos.
A extensão do território, o isolamento com o tempo, a escassa
população, as guerras com os índios, tudo contribuía para a dis
solução dos laços de identificação com a metrópole.
A reação real por fim veio. O sistema de capitanias havia du
rado 15 anos com poucos resultados positivos. Ao invés do es
perado desenvolvimento da empresa mercantil o que se viu foi a
2 .0 capitão podia criar vilas, nomear ouvidores, dar tabelionatos (...) tudo po
rém sujeito à alçada, com a reserva vigilante, embora nem sempre clara, do monar
ca. (...) No entender de modernos historiadores, dava el-rei a terra para o donatário
administrá-la como província ao invés de propriedade privada (Faoro, 1975:119).
3. Os governadores tornavam-se verdadeiros sátrapas, ampliando, pelo efeito
das necessidades e pelo estímulo da ausência de vigilância, a esfera de suas delega
ções. Os colonos hauriam a autoridade de seus recursos, insubordinando-se contra
os donatários, sem respeito ao próprio rei, distante, calado, inerme (Idem: 142).
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anarquia propiciada pela distância e pela autonomia dos colonos
com os interesses privados sobrepondo-se aos interesses gerais
da monarquia. Segundo Faoro, “Pero de Góis, donatário de São
Tomé, dá o grito de alarma a D. João III: (...) tudo nasce da pouca
justiça e pouco temor de Deus e de V. Alteza” (Idem: 143).
A ação imediata da Coroa portuguesa não levou à extinção su
mária das capitanias, foram as atribuições públicas dos capitãesdonatários que se incorporaram ao sistema de Governo-Geral. Os
capitães-donatários passaram a ser fiscalizados pelo poder régio
em assuntos militares, fazendários e de justiça (Faoro, 1975). O pri
meiro governador-geral, Tomé de Souza, chegou ao Brasil com um
documento que, segundo Faoro, pode ser considerado a primeira
Constituição do país. O Regimento, lavrado em 17 de dezembro de
1548, ordenava que todos se submetessem ao Governador-Geral,
na forma estipulada pelo Regimento. Tudo seria agora regulamen
tado, desde a relação dos colonos com os indígenas até a entrada
no sertão com a devida licença do soberano4.
Frente às tendências autonomistas de colonos e donatários a
Coroa portuguesa impõe sua administração e controle. “O po
voamento e a colonização deveriam estar ao alcance dos instru
mentos de controle e repressão da metrópole (...)” (Faoro, 1975:
145). Foi assim que a monarquia portuguesa dominou e m an
teve sob controle sua conquista. E, no exercício desse contro
le, as Câmaras Municipais foram de extrema importância para
4.
Tomé de Souza, em nome do rei, passou a subordinar os agentes colo
niais, reduzidos todos (...) em agentes do governo, obrigados a prestar miúdas
contas de seus encargos. (...) Ninguém, daí por diante, poderia construir e armar
navios e caravelões sem licença, vedado ao colono o comércio com os índios
senão pelos cânones aprovados pelo governo. (...) Os moradores não podiam,
também, entrar no sertão, sem a licença direta do soberano (Faoro, 1975: 145).
4i

consolidar a presença real, bem como para domar e controlar os
poderes locais. Mas não seria apenas este o intuito da metrópole.
A concentração das populações dispersas, em vilas, tinha tam
bém um caráter econômico e militar. Localizadas as pessoas, tor
nava-se mais fácil a cobrança dos tributos devidos à Coroa, assim
como a convocação para as milícias e a manutenção dos súditos
na obediência. Longe de um município autônomo, o que encon
tramos em todo o período colonial, predomina o município como
elemento da administração colonial e da presença do poder real5.
Marcando presença e reassumindo o controle administrativo,
a Coroa não teve mais problema com a autonomia dos colonos,
pois, estes foram incorporados “à rede de governo como auxiliares e agentes” (Faoro). Por meio da administração municipal,
os senhores da terra, eram integrados aos interesses comuns do
Estado. Contudo, do final do XVI até a primeira metade do XVII,
Portugal passou a fazer parte do reino da Espanha, o que levou a
que a legislação espanhola - conhecida por Ordenações Filipinas
- em alusão a Felipe I, da Espanha, fosse implantada em Portugal
e suas colônias. Durante o domínio espanhol a administração
portuguesa foi reformada e reorganizada tendo como modelo a
administração da época dos Felipes.
Com a restauração do reino de Portugal em 1640 através da
casa de Bragança, “a frouxa disciplina da união dos reinos, sob a
hegemonia da Espanha, cede ao império dos interesses da Coroa,
vitalizada com a recém instituída dinastia de Bragança” (Faoro,
5. (...) a fundação da vila serve para lembrar a autoridade da Coroa, empe
nhada em substituir a força dos patriarcas pela justiça régia. (...) Os colonos e
latifundiários, atraídos para o caudilhismo, com a chefia de bandos armados na
caça ao índio, subordinam-se à carapaça administrativa, integrando o Senado
da Câmara, convertidos em “homens-bons”... (Faoro, 1975: 149).
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1975:150). Segundo Faoro, os colonos que de alguma forma con
tribuíram para a restauração esperavam da nova dinastia maior
autonomia local. No entanto, ao invés disso, aconteceu exatamen
te o oposto. “A passividade complacente da metrópole diante das
Câmaras Municipais, frente aos caudilhos rurais, chega ao fim,
bruscamente” 6 (Faoro, 1975: 150).
Do que até agora foi apresentado é possível perceber, no que
diz respeito às Câmaras Municipais, ou seja, aos poderes locais
no período colonial, que, em primeiro lugar, eles não se consti
tuem pelo desejo da comunidade em zelar pelo bem e interesses
comuns; a origem das vilas e seus governos está mais relaciona
da com os interesses administrativos, fiscais e militares da Coroa
portuguesa. Era preciso organizar o território, pois somente as
sim sua exploração seria eficiente. Em segundo lugar, é possí
vel também, perceber uma tensão constante entre os interesses
dos potentados locais e os interesses da Coroa, mesmo sendo os
proprietários rurais os que serão incorporados à administração
municipal, ou até, por causa disso. Por outro lado, Caio Prado
Jr. aponta uma peculiaridade da administração colonial, a saber,
a de que a administração era uma só, não existiam administra
ções distintas, cada uma com sua esfera própria de atribuições.
Assim, as atribuições das Câmaras eram tanto de ordem local
como geral, elas funcionavam como elementos inferiores da ad
ministração geral (Prado Jr., 1979).
No limite da vila, o órgão mais importante era o “Senado da
Câmara”. O Senado da Câmara, ou simplesmente, Câmara, com
punha-se de um juiz-presidente, três vereadores, um procurador.
6.
As Câmaras se amesquinham, convertidas em órgãos auxiliares do
Governador. Estavam passados os tempos em que a Coroa lhes estimulava o
crescimento, para que elas melhor arrecadassem os tributos (Idem: 152).
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O juiz-presidente quando nomeado pelo rei era chamado de juizde-fora; quando era um cidadão eleito pelos demais membros da
Câmara, chamava-se juiz ordinário7. Tanto os votantes quanto os
votados deveriam fazer parte do grupo dos chamados “homensbons”; desta categoria eram excluídos os oficiais mecânicos, ju
deus, degredados e estrangeiros.
A forma da eleição era bastante peculiar e indireta. As pesso
as habilitadas reuniam-se na Câmara Municipal e indicavam, por
maioria, três pares de eleitores. Cada par de eleitores organizava
uma lista tríplice. O Presidente da Câmara conferia as listas e orga
nizava, com os nomes mais votados, três listas definitivas. Essas lis
tas tríplices eram encerradas em três bolas de cera, os pelouros. No
dia 8 de dezembro de cada ano, um menino de sete anos era levado
à Câmara, e “metendo a mão por um cofre onde se guardavam os
três pelouros, tirava um”. As pessoas indicadas na lista escolhida
desta forma serviriam no ano seguinte. Assim por três anos con
secutivos, até que não restassem mais pelouros. Então, iniciava-se
um novo processo eleitoral (Prado Jr., 1979: 314). Se alguns dos
eleitos, por algum motivo não pudesse exercer o cargo, era subs
tituído, mas desta vez, era escolhido diretamente pelos oficiais da
Câmara: procurador e vereadores. Este tipo de eleição era chamado
de “barrete”. Assim, o juiz, os vereadores e procurador podiam ser
“de pelouro” ou “de barrete”. “O juiz e o procurador (...) deviam ser
confirmados pelo ouvidor com as chamadas ‘cartas de usança’”. Os
vereadores, pelo contrário, empossavam-se logo que se iniciava seu
mandato, bastando um juramento de servir bem ao cargo (Idem).
7. Os juizes ordinários eram sempre dois, exercendo alternadamente suas
funções em cada mês do ano para o qual tinham sido eleitos. Ao contrário
dos juízes-de-fora, serviam sem remuneração, como os demais membros da
Câmara (Prado Jr., 1979: 314).
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As Câmaras Municipais durante esse período já tinham patri
mônio e finanças próprias:
O patrimônio compunha-se das terras que lhes eram
concedidas no ato da criação da vila; constituíam estas
terras o rossio, destinado para edificações e logradouros
e para a formação de pastos públicos. A Câmara podia
ceder parte destas terras aos particulares ou aforá-las.
Constituíam ainda o patrimônio municipal as ruas,
praças, caminhos, pontes, chafarizes, etc. As finanças do
Senado se formavam com os créditos que lhe competia
arrecadar: foro (renda dos chãos aforados) e tributos
autorizados em lei geral ou especialmente concedidos
pelo soberano. Dois terços da renda municipal perten
ciam à Câmara; o último revertia para o Real Erário da
capitania (Idem: 316).
As Câmaras também nomeavam o juiz almotacel, encarrega
do de fiscalizar o comércio de gêneros de primeira necessidade e a
higiene pública; os juizes de vintena, que tinham as mesmas atri
buições dos juizes ordinários, mas que atuavam nas freguesias; o
escrivão da Câmara e alguns outros funcionários auxiliares. Era
de competência das Câmaras “editar posturas; processar e julgar
os crimes de injúria verbais, pequenos furtos e as infrações de
seus editos” (Prado Jr., 1979: 317). Prado Jr. já havia ressalta
do a indeterminação de funções locais e gerais das Câmaras, se
algumas vezes é o Governador Geral que se imiscui nos assun
tos locais, prorrogando o mandato de algum juiz ordinário, por
exemplo, em outros casos, são os poderes locais, nomeando, por
exemplo, os fiscais da Intendência do Ouro, que atuam como ad
ministração geral.
Em 1821 ocorreria a primeira eleição geral no Brasil, realizada
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para escolher os deputados que iriam às Cortes de Lisboa redigir
a primeira Constituição da monarquia portuguesa. Até esse mo
mento, as eleições tinham, no Brasil, um caráter local. Eram reali
zadas apenas para eleger os oficiais das Câmaras, isto é, o governo
das vilas e cidades.
Para a eleição dos deputados brasileiros às Cortes não houve qua
lificação prévia de eleitores, nem partidos políticos (não existiam).
Todos os habitantes de uma freguesia seriam os eleitores, “o povo
votava em massa, inclusive os analfabetos”. Era uma eleição em vá
rios turnos: primeiro as comarcas elegiam seus representantes, estes
participavam das juntas eleitorais nas províncias que, dentre todos,
elegiam os deputados representantes do Brasil nas Cortes.
O sistema eleitoral no Brasil, em seu início, teve duas
Instruções (leis eleitorais): as de 7/3/1821 e de 6/2/1822, copiadas
da Constituição espanhola de 1812, que contemplava o sufrágio
universal. Porém, já em junho de 1822, nova Instrução elaborada
no Brasil restringia o voto do povo. A lei excluía do voto “todos
aqueles que receberem salários ou soldadas por qualquer modo
que seja” (Ferreira, 2005: 74). É bem verdade, que o direito de voto
se estendia às mais altas categorias dos empregados como guardalivros, primeiros caixeiros de casas comerciais, alguns criados da
Casa real e administradores de fábricas e fazendas. O analfabetis
mo não era impedimento ao direito de voto (Idem: 74-75).
Com a independência, a Constituição de 1824 estabeleceria no
artigo 167: “em todas as cidades, e vilas ora existentes (...) haverá
câmaras, às quais compete o governo econômico, e municipal das
mesmas...” (Ferreira, 2005: 90). Como podemos ver nesse momen
to o papel das câmaras e de seus oficiais está ligado à administração
municipal, sem qualquer atividade legislativa. Nessas condições o
cargo de Presidente da Câmara eqüivalia ao de Prefeito. Pela nova
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lei “os párocos ficavam encarregados do censo de sua freguesia”,
assim como, “a novidade, nesta lei, era a eleição ser realizada den
tro da própria Igreja” (Idem: 96). Afora essas novidades era pelas
Ordenações do Reino que as Câmaras Municipais pautavam suas
normas eleitorais, até que, em Io de outubro de 1828 foi sanciona
da a lei que estabelecia como seria a eleição. A lei determinava em
seu artigo Io: “as câmaras das cidades se comporão de nove mem
bros, e as das vilas de sete, e de um secretário” (Idem: 114).
A eleição desses membros seria feita de quatro em qua
tro anos, sendo convocadas com quinze dias de ante
cedência, por editais afixados nas portas das paróquias
das vilas e cidades (idem: 114).8
Tanto Faoro quanto outros estudiosos são unânimes ao afir
mar que as Câmaras, no período imperial, detinham recursos
escassos o que, dentro de um contexto maior, contribuía para a
imposição do poder e da vontade dos potentados locais, nas ci
dades do interior.
(...) a incapacidade financeira das câmaras municipais
(...) deixava-as inermes diante do poder econômico,
concentrado, no interior, nas mãos dos fazendeiros e la
tifundiários. Não era (...) o municipalismo o fruto das
reformas, senão o poder privado, fora dos quadros legais,
que se eleva sobre as câmaras... (Faoro, 1975: 307).
Essas influências privadas dentro das câmaras municipais irá
8.
Conforme Ferreira, o eleitor entregava ao presidente da mesa duas cé
dulas: uma com os nomes dos cidadãos em quem votava [não havia candidatos
oficiais nem partidos políticos votava-se em quem se quisesse] para vereadores;
e outra, com dois nomes, um para juiz de paz e outro para suplente (Ferreira,
2005: 115). Os que obtivessem maior número de votos seriam os vereadores e,
dentre estes, o de maior votação seria o presidente da Câmara.
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se prolongar para além do Império adentrando na República,
desenvolvendo-se cada vez mais o mandonismo local.
A República, em sua Constituição de 1891, mesmo abraçando
o princípio federativo, deixou para regulamentação posterior a
questão municipal, resguardando apenas a estrutura administra
tiva e a autonomia (Santana, 200:46). Segundo Janotti (1992: 3233), citado por Santana (2000: 46):
A renda dos municípios, em geral, ficaram ínfimas re
sultando na redução da autonomia e do prestígio políti
co das Câmaras Municipais. Reforçou-se, no entanto, o
domínio do poder privado na vida municipal, negando
às comunidades dos pequenos centros urbanos qual
quer forma de atividade pública que pudesse significar
uma participação democrática.
Desta forma, durante toda a República Velha, as Câmaras
Municipais viram-se atreladas a um esquema de poder que envol
via estados, municípios e poder federal. O objetivo final era a ma
nutenção da oligarquia latifundiária, e seus interesses em todas as
esferas de poder. Era no município, privatizado pelos potentados
locais, que se garantia a escolha dos representantes de confiança
dos terratenentes para as assembléias estaduais e federais. Estes
representantes, por sua vez, deveriam ser favoráveis às políticas
dos governadores e do Presidente da República. Por outro lado,
os chefes locais estavam desimpedidos para atuar segundo suas
conveniências nos assuntos relativos aos municípios.9
9. Assim, os chefes locais garantiam incondicional apoio aos candidatos
oficiais nas eleições estaduais e federais, recebendo carta branca, por parte da
situação estadual, nos assuntos relativos ao município, inclusive nas nomeações
dos funcionários para os cargos públicos estaduais e federais da localidade de
seu domínio (Santana, 2000: 48).

O avanço do processo de industrialização com sua moder
nidade tecnológica trouxe também algumas mudanças no plano
político. A Revolução de 1930, com seus prós e contras, interferiu
diretamente no esquema imposto pela oligarquia latifundiária li
gada à monocultura exportadora. A reorganização do bloco de
poder levou a alguns avanços na legislação como, o voto femini
no, a profissionalização dos serviços públicos e as leis trabalhistas.
“O desmonte da gigantesca máquina política da República Velha,
calcada nas relações municipais, clamava o erguimento de uma
nova máquina política” (Santana, 2000: 52).
O novo governo da Revolução “dissolve as Assembléias
Legislativas dos estados e todas as Câmaras Municipais” (Santana,
2000: 52), os prefeitos passam a ser nomeados.10
Com a implantação do Estado Novo, em 1937, o controle do
poder federal sobre os estados e municípios se amplia. A autono
mia formal dos municípios foi mantida, assim como a eleição de
vereadores, mas não a de prefeito que continuou a ser nomeado
pelo governador do estado. Durante o Estado Novo não houve
grandes mudanças em relação aos municípios e suas Câmaras.
Nova fase de euforia e alforria das Câmaras Municipais
ocorreu com a “redemocratização” em 1946, quando uma
nova Constituição fortalece os municípios, não apenas reco
nhecendo sua autonomia (Art. 28), como também os favo
recendo na discriminação das rendas (Santana, 2000:55).
Até o golpe de 1964 a situação em relação às Câmaras
Municipais não mudará. A Constituição de 1947 concedeu “a
10.0
Decreto n° 19.398, de 11/11/1930 no seu artigo 11 (...) determinava a
nomeação de todos os prefeitos pelo interventor do respectivo Estado, dandolhes o exercício, também pleno, dos poderes Executivo e Legislativo Municipal
(Santana, 2000: 53).
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distribuição igualitária, entre todos os municípios, de parce
la do imposto de rendas” (Idem: 56), o que garantiu os recur
sos municipais.
O governo militar, através da Constituição de 1967, manteve
e ampliou a autonomia municipal, pelo menos no que tangia
aos interesses do governo federal e a um estado policialesco.
Por um lado, o Presidente da República poderia intervir nos es
tados e municípios suspendendo direitos políticos. Por outro
lado, “O Ato Institucional n°8 de 6/4/1969, a pretexto de uma
reforma administrativa, ampliou os limites do Poder Executivo
dos Estados e Municípios para editarem decretos” (Idem: 60). É
claro que esta medida dava um grande poder aos executivos lo
cais que poderiam cassar vereadores e demitir, remover ou apo
sentar compulsoriamente qualquer servidor municipal suspeito
aos olhos do executivo e do Estado.
Foi uma época difícil para toda a sociedade brasileira, pelo
menos para a maioria, que não estava diretamente comprometi
da com a ditadura militar. Nessa época, nos municípios, o legis
lativo estava limitado à participação de dois partidos políticos a
Aliança Renovadora Nacional (ARENA) que apoiava o regime e
o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) uma ampla fren
te que congregava todos os que lutavam - dentro dos limites
impostos pelo Estado de exceção - pelo retorno ao Estado de
direito e à democracia.
Finalmente, a Constituição de 1988 consagrou a autono
mia municipal. Cada município deve reger-se por uma Lei
Orgânica, feita e aprovada pela Câmara Municipal, além
disso “delega inúmeras atribuições ao seu Legislativo e alar
ga o direito de iniciativa incluindo a participação popular”
(Santana, 2000: 61).
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As Câmaras Municipais, no Brasil, têm uma longa trajetória.
Presentes desde o início da colonização como braço avançado
da Coroa portuguesa fizeram um longo percurso até obter sua
autonomia. Não nasceram do entendimento e da necessidade de
estar a serviço do bem comum, posto que tiveram sua origem no
Estado patrimonialista português, pelo qual o público está a ser
viço de interesses privados. Mas avançaram na direção oposta à
medida que a sociedade se transformava no decorrer do processo
histórico. Hoje as Câmaras não têm mais o poder de adminis
trar os municípios, suas principais funções são a de fazer as leis
municipais de acordo com os anseios da maioria da população e
a de fiscalizar o poder executivo. A longa jornada fê-las avançar
em direção da valorização do bem público comum e do convívio
democrático em sociedade.
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400 índios entoaram o Te Deum Laudamus, canto gregoriano que fez parte da cerimônia de comemoração de
elevação da Aldeia de São José do Parayba à condição de Vila,
em 1767. Esse ritual dava início à história da Câmara da cidade
de São José dos Campos, pois somente ao serem erigidas como
vilas, povoados e aldeias passavam a ter direito à construção de
Câmaras, Cadeias e Pelourinhos.
As Câmaras exerciam forte influência na organização admi
nistrativa dos primeiros povoados brasileiros. Nos documentos
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que relataram a elevação das primeiras vilas no período colonial
apareciam as preocupações com os locais onde deveriam ser insta
ladas as Câmaras; geralmente no entorno das praças, tendo como
vizinhos próximos os espaços destinados à Igreja, ao pelourinho
e à cadeia. No caso específico da Vila de São José do Parayba,
encontram-se em seu Auto de Ereção, datado de 27 de julho de
1767, as recomendações para que essas edificações fossem rapi
damente construídas. Durante a construção do estabelecimento,
a Câmara funcionou, por algum tempo, na vivenda dos jesuítas
que habitavam a Aldeia, conforme consta do documento:
(...) Os atos de vereanças, e mais determinações da gover
nança da mesma Câmara nova se fizessem no salão das
casas de vivenda dos denominados Jesuítas em quanto se
não estabelece casa de Câmara e que se fizesse hum ar
mário com portas e fechaduras para se guardarem os li
vros e mais papéis pertencentes ao governo da nova Villa
em que por ora viria assistir a estes atos de vereança o
escrivão da Villa de Jacarehy, enquanto o Illmo. E Exmo.
Gov. e Cap. General desta Capitania não provesse outro
escrivão próprio desta Villa, com declaração que a casa
da Câmara sempre ficaria de fronte do Pelourinho, e a
mesma cadea anexa, conforme praticado nas mais Vilas
desta Comarca (Auto de Ereção, 27/7/1767).
Nota-se que o espaço a ser ocupado pela vila alojava, estrate
gicamente, alguns dos símbolos coercitivos utilizados pela coroa
portuguesa para controlar os moradores do povoado: o pelourinho
e a cadeia, elementos da política de colonização que endossavam a
força da “justiça” nos domínios da coroa portuguesa na América.
No momento de elevação da Vila de São José aparecem as pri
meiras autoridades coloniais que passariam a fazer parte do seu
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cenário administrativo. Na época, foi nomeado Diretor o CapitãoMor José de Araújo Coimbra e, Capelão, o Vigário Antonio Luís
Alendes. Esses dois agentes da Coroa, juntamente com o pároco
da Vila de Jacarehy, Leonardo José de Moura e mais 29 moradores
da recém-criada Vila, além de alguns índios, assinaram o docu
mento de ereção da Vila de São José, conforme trecho a seguir:
“presentes se achavam os mesmos índios, que sabiam escrever
que todos assinaram depois de lido por mandado do dito minis
tro este acto de erecção desta Villa”. Assim, o primeiro documento
que oficializou o funcionamento da Câmara e deu origem à Vila
de São José do Parayba foi assinado por homens brancos, funcio
nários a serviço do rei e por índios alfabetizados, submetidos a
um penoso processo de aldeamento.
Consta ainda desse documento um adendo sobre as eleições
que deveriam instituir os primeiros juizes, vereadores, procu
radores e oficiais que iriam permanecer por três anos frente à
Câmara da nova Vila. O processo da eleição é bem interessante,
tendo início com o Ouvidor Corregedor da Capitania convocan
do os índios da Vila de São José para escolherem os eleitores:
(...) Fazendo votar os ditos índios em pessoas que achas
sem mais idôneas para eleitores, que houvessem de pro
ceder na factura dos sobreditos Juizes, e mais oficiais, que
hão de servir em Câmara os preditos anos, que são os
primeiros depois da ereção desta Villa, em governança da
mesma, por haverem sido convocados por edital, que se
lhes fez publicar, e afixar no Pelourinho, e assim se proce
deu na dita eleição e nomeação de eleitores na forma das
ordenações de S. Mag. (Auto de Ereção, 27/7/1767).
Os dois documentos acima nos permitem perceber que os
índios podiam votar, mas não fazem menção às suas possíveis
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candidaturas aos cargos públicos. Ao serem examinados os votos,
em presença do Corregedor foram anunciados os primeiros elei
tos da Vila de São José, os senhores Ignácio da Costa, Miguel de
Moura, Jorge Furtado, Bartolomeu de Pinto, André de Lima e José
Baptista. Na ocasião, também foram eleitos os primeiros Juizes:
os senhores Fernando de Souza Pouzado e Gabriel Furtado; no
mesmo dia foram divulgados os primeiros vereadores da Vila:
Vicente de Carvalho, Veríssimo Correa e Luiz Baptista, bem como
foi escolhido para Procurador do Conselho Domingos Cordeiro.
No Brasil Colônia, as Câmaras das vilas concentravam pra
ticamente todos os poderes, ficavam encarregadas, inclusive, de
administrar questões relativas às demarcações de terras. A Vila de
São José, território então desmembrado da jurisdição de Jacareí
foi palco de grandes disputas. A polêmica demarcação da nova
vila resultou em muitas mortes e motins. No Auto de Ereção da
Vila de São José do Parayba, o Ouvidor Geral e Corregedor da
Comarca mencionaram que os limites territoriais da nova Vila
eram muito pequenos e precisavam ser ampliados. Alegava-se
como justificativa para estender os domínios da sesmaria dos
índios a pequena área demarcada. A proposta levou o Ouvidor
Geral a convocar as Câmaras de Jacareí e Taubaté para aprovarem
a nova regulamentação:
(...) por essa razão lhe destinou elle dito Doutor Ouvidor
Geral e Corregedor o referido limite, por insinuações
que para isso tomou, e da mesma forma teria a dita Villa
erecta jurisdição até onde acaba o capão grosso, onde
assiste presentemente, em seu sítio a Miguel Rodrigues,
por ficar mais próximo a dita nova Villa não somente o
limite d’água comprida até a dita paragem Paranangaba
mas também tudo o que compreende até a saída do dito
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capão grosso, convindo as Câmaras das ditas Villas de
Jacarahy e Taubaté, pela razão de se tirar a jurisdição de
uma e outra as partes respectivas, para a ereção desta nova
Vila em que sempre ficam exceptuadas a quatro léguas
de terras e campos que possuem os habitantes desta nova
Villa para que aprovando as ditas Câmaras a regulação
do dito Limite retro declarado poderem os oficiais desta
nova Villa recorrer a S. Mag. Fidelíssima para lhes haver
de confirmar o destinado Limite que excede Sesmaria das
terras dos índios, a qual Sesmaria é muito restrita para o
termo da mesma Villa... (Auto de Ereção, 27/7/1767).
Ao que tudo indica, parece que havia discordância em relação aos
limites territoriais indicados pelo Ouvidor Geral no Auto de Ereção.
Cartas enviadas pela Câmara da Vila de São José ao Governador da
Capitania, nos anos de 1768 e 1769, dão conta de pendências até
então não resolvidas com as Câmaras de Jacareí e Taubaté:
No dia 3 de janeiro fomos incorporados, a ordem de V.
Exa, a tomar pose e fincar marco no distrito consigna
do a esta Villa Nova servindo-nos de guia o tenente Alz
de Afon, como V. Exa lhe determinou, para o que em
nome desta Câmara sedeu parte a Câmara de Taubathe
para a dita demarcação, nos puseram dois obstáculos,
ambos com fundamento, o primeiro que no novo foral
desta Villa declarou o Doutor Ouvidor e Corregedor,
que seria o termo demarcado nas tais paragens convin
do as Câmaras de Taubathe e Jacarehy; e segundo que
as ordens que V. Exa nos passou, dizem para demarcar
freguesia e não o termo da Villa, Seria interessante fa
lar dessa progressão da cidade de aldeia a vila sem ser
freguesia, pela primeira dizem que também dão conta
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a V. Exa alegando e desfralde que tem, e sem embargo
disso, se V. Exa mandar que seja na dita paragem que
forçosamente o hão de aceitar, porque enfim é senhor
e segundo lugar carecemos que V. Exa nos mande ou
tras ordens para darmos fim a esta tão necessária obra”
(Coleção Morgado de Mateus, 7/1/1769).
A ingerência das Câmaras no cotidiano dos habitantes do
Brasil colonial deixou marcas na nossa história. As Câmaras inter
feriam em quase tudo, tanto em grandes questões administrativas
ou criminais, como nas menores pendências cotidianas, daquelas
envolvendo pequenos furtos ou injúrias verbais entre vizinhos,
por exemplo. As questões religiosas e espirituais eram também
inúmeras vezes da competência administrativa das Câmaras. Em
carta enviada às autoridades da Capitania em 1768, a Câmara
da Vila de São José solicitou a nomeação do Padre Timóteo, de
Taubaté, como Vigário da nova Vila. Ficou acertado que o padre
receberia 100 mil réis por ano, quantia que deveria ser cobrada do
povo e, como o mencionado padre era muito velho, a Câmara se
prontificou a realizar tal cobrança:
V. Exa foi servido incumbir-me solicitar ao R. Padre
Thimotio morador na Villa de Taubathe, para vir ser Vigário
da Villa Nova de São Jose pela boa informação que eu, dele
dei a V. Exa pa o tal emprego, por ser clérigo de maior, dis
creto, judicial, por que foi a de voto, antes de se ordenar, que
pode encaminhar, e dirigir bem a criação da Va.
Fui a Vila de Taubathe falar-lhe e tratei com ele sobre
a matéria; em que sentamos que se lhe dariam 100 mil
réis por ano, que se cobrarão do povo, porém como se
achava já velho, e ficando a cobrança a seu cargo, se pu
nha no risco de perder tudo, por cuja razão acertamos,
5»

em que, se lhe faria certo o dito compito, pela Câmara,
como se pratica em Sorocaba, fazendo-se eu procura
dor, e tesoureiro para estes repartir pelo povo o dito
compito, e cobrar no tempo da Páscoa como nas mais
freguesias, fazendo-se na mesma Câmara outro termo
de ser só para aquele Vigário (Coleção Morgado de
Mateus, 16/12/1768)
O documento nos traz duas importantes questões ligadas aos
obstáculos para a demarcação da Vila de São José da Parahyba: o
primeiro aponta que caberia às jurisdições de Taubaté e Jacareí
a responsabilidade pela demarcação; o que implica um acordo
estabelecido entre as zonas de fronteiras, denotando certa preo
cupação do ouvidor geral de São José. De fato, houve resistência
por parte da Câmara da Vila de Jacareí em legitimar o novo es
paço. O segundo item discutido diz respeito a um trunfo bas
tante utilizado pelos memorialistas da cidade para reafirmar o
valor e “progresso” do povoado no passado: São José se fez vila
sem se tornar freguesia. No entanto, esta era uma determinação
do rei ao governador da capitania: erigir em vila todas as aldeias
com o fim de “proteger e aumentar a população indígena, para
prestar serviços à corte” (Auto de criação e estabelecimento da
Nova Vila de São José do Parayba pelo Dr. Salvador Pereira da
Silva, Ouvidor e Corregedor da comarca de São Paulo, 27/julho
de 1767). Representando a Coroa portuguesa no Brasil, a instala
ção da primeira Câmara em São José implicou uma ingerência no
cotidiano dos seus habitantes.
No início do século XIX o Vale do Paraíba ainda mantinha-se
tímido em suas atividades econômicas; a agroindústria exporta
dora tinha pouca expressão e o café - principal motor do cresci
mento econômico da região -, só se desenvolveu como lavoura de
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exportação a partir de 1830; as Vilas do Vale do Paraíba buscavam,
na produção para o abastecimento interno, uma oportunidade de
atividade mercantil. Mafalda Zemella apontou a transformação
das Vilas do planalto paulista em abastecedoras de gêneros ali
mentícios e animais de carga para a região das Minas Gerais:
A região planaltina transformou-se, nessa época recen
te dos descobrimentos (de ouro), na verdadeira reta
guarda econômica das minas, privilegiada com relação
ao Rio de Janeiro, já que esta Capitania não dispunha
de caminho direto para manter o intercâmbio com o
hinterland aurífero, e também privilegiada com relação
à Bahia porque esta fora proibida de negociar com as
Minas (1990: 63).

Fig. i - Casa de Cadeia e Câmara - construção padrão no período colonial
e parte do período imperial que abrigava a Câmara, no pavimento supe
rior, e a Cadeia no térreo. Ilustração: Shirley Gomes
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A Vila de São José do Parayba era, dentre as demais da região,
possivelmente a mais tímida e acanhada. A descoberta do ouro na
região das Minas Gerais por volta de 1680, segundo Zemella, dina
mizou todo o comércio da Capitania de São Paulo e, seria de se su
por, que a onda tivesse atingido a Vila de São José que, mesmo frágil,
tenderia a buscar o circuito comercial. É o que sugerem dados levan
tados em algumas Atas da Câmara do início do século XIX, sobre a
arrematação do estanco11 do comércio de bebidas da terra e “de mar
em fora”, isto é, bebidas do Reino - aguardentes de uva, vinhos, azeite
e vinagre - e das aferições dos pesos e medidas usados na Vila.
Questões relacionadas à dinâmica econômica para fins de
subsistência também podem ser vislumbradas com a leitura das
Atas da Câmara de São José. Nas duas Atas, de 1804 e 1809 po
demos identificar o fornecimento de carnes para a Vila. O arre
matante, Bernardino de Sena em ambas as ocasiões, assumiu o
compromisso de matar reses quando fosse necessário, chegando
à conclusão (Ata de 1809) que faria a cada 15 dias, para melhor
atender aos habitantes da Vila; a pequena demanda do povoado
praticamente dispensava o abastecimento de outras regiões.
Antes do advento da cultura cafeeira, entre o século XVIII e
início do século XIX, o Vale do Paraíba sofria com a pobreza e
a conseqüente disseminação de doenças infecto-contagiosas. A
partir do final do século XVIII a hanseníase, conhecida como
“lepra”, espalhava-se pela Capitania paulista, dando início a uma
política segregacionista, implantada pelas autoridades locais. Os
enfermos eram expulsos dos núcleos urbanos por meio de ver
dadeiros rituais de expulsão, ocasiões em que recebiam algumas
11. No Brasil Colônia, estanco era o privilégio comprado da Coroa Portuguesa
para se ter o direito de comerciar os mais diversos gêneros.
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roupas e alimentos suficientes para alguns dias. Eram proibidos
de executar tarefas e de conviverem com a comunidade em geral,
pois o pavor milenar da doença contagiava até os corações mais
cristãos (Bertolli Filho: 1996).
Questões relativas aos hábitos, costumes e moléstias da po
pulação também puderam ser identificadas nas Atas da Câmara
de São José. O conteúdo da Ata de 25 de dezembro de 1809 nos
mostra que também a Vila de São José do Parayba andava às vol
tas com o medo e repulsa causados pela presença de infelizes por
tadores de hanseníase, existentes em grande número na Capitania
de São Paulo, os quais perambulavam de uma Vila para outra, ao
encalço de esmolas e caridade.
Não obstante ter sido elaborada na data máxima da cristandade
(25 de dezembro) a referida Ata emite sinais claros de segregação
aos portadores do “mal de Lázaro”. No texto da Ata consta a proibi
ção de que tais doentes não poderiam trabalhar na confecção de ali
mentos que seriam revendidos por comerciantes locais, resultando
em multas e até em prisão para aqueles que infringissem tais nor
mas. Pela Ata sabe-se que Manoel Rodrigues arrematou o estanco
de bebidas por 63$000, entretanto lhe foi imposta uma condição:
(...) tão bem com a condição de não aceitarem comes
tíveis de casas daqueles que tiverem o mal de Lazaro de
que se constar que houvesse vendido comestíveis das
tais casas ser o mesmo rematante preso e condenado
em seis mil reis e trinta dias de cadeia ficando sujeito
as nossas posturas e correções surtindo o seu estanco
de todas as bebidas de fora na forma do veo e costume..
(Ata da Câmara, 25/12/1809).
No início do século XIX, a Vila de São José era ainda um povo
ado pobre, um forte representativo das pequenas vilas coloniais.
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A partir de 1822, com a Independência do Brasil e advento do
Império, as Câmaras Municipais perderam algumas funções po
líticas e financeiras, embora seus presidentes ainda exercessem
funções administrativas. No entanto, mesmo um pouco mais en
gessadas, as Câmaras ainda participavam da vida política e social
das vilas e cidades. Em 1831, após a renúncia de Dom Pedro em
prol de seu filho (ainda menor de idade), instalou-se no Brasil
o período regencial, período que se configurou bastante tenso e
com muitas revoltas.
Entre os dias 12 e 13 de julho de 1831 aconteceu uma sublevação no Rio de Janeiro, do 26° Batalhão de Infantaria, apoiado
pelo Corpo de Polícia e por grupos populares. O ministro da
Justiça era o padre Diogo Antônio Feijó, o qual agiu rápido, so
licitando o envio de tropas de Minas e São Paulo, para enfrentar
os revoltosos (Basile, 1998). Na Ata da Sessão Extraordinária de
2 de agosto de 1831 consta que a Câmara da Vila de São José
tomou providências para arregimentar voluntários para conter
os sublevados da Capital:
Aos dois dias do mês de agosto do ano do nascimento
de nosso senhor Jesus Christo de mil oitocentos e trinta
e hum, se reunirão os membros da Câmara para darem
cumprimento e execução as ordens e determinações
de vários governos pelas palavras do senhor presidente
abriu-se a sessão. Nela convidou-se o juiz de paz para
ler-se as proclamações do Ex m° Senhor presidente so
bre a força armada no Rio e comparecendo o senhor
juiz de paz nos declara as providencias já por ele dadas
e por acharmos justo unimo-nos com o dito juiz de paz
e fomos a porta da matriz aonde leu-se todas as procla
mações do Ex. m° Senhor presidente a fazia ver dos povos
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a necessidade em que se achava a capital do Império de
que se oferecerão sessenta cidadãos voluntários a de
fender a causa do Brazil e na mesma ocasião abriu-se
uma sociedade filantrópica para a sustentação dos ditos
voluntários até o vencimento de saldo ou até voltarem
as famílias e na mesma se oficiou sobre este objecto do
governo e dada a ora pelas palavras do senhor o presi
dente fechou a sessão (Ata da Câmara, 2/8/1831).
Tal incidente levou o governo regencial a criar uma outra ins
tituição armada, o que já vinha sendo cogitado desde o Primeiro
Reinado. Foi criada a Guarda Nacional pela lei de 18 de agosto de
1831, cuja concepção foi defendida pelo padre Feijó, então minis
tro da Justiça. De acordo com o regulamento, a milícia da Guarda
Nacional deveria ser composta por todos os brasileiros entre 21 e
60 anos que possuíssem renda mínima exigida para serem eleitores.
Tratava-se, portanto, de uma milícia de cidadãos, os quais deveriam
ser convocados quando as forças policiais fossem insuficientes.
A formação da Guarda Nacional estava atrelada aos muni
cípios e paróquias e subordinava-se aos juizes de paz (Vainfas:
2002: 318). Alguns meses após a criação da Guarda Nacional, a
Câmara da Vila de São José convocou várias sessões para tratar
da organização da milícia da Vila. A sessão extraordinária de 29
de fevereiro de 1832 foi convocada para a criação propriamente
da Guarda, seguida da sessão ordinária de 3 de abril de 1832, es
clarecendo sobre o alistamento da Guarda Nacional e da sessão
extraordinária de 30 de junho de 1832, referindo-se sobre o des
membramento da Guarda Nacional entre cavalaria e infantaria:
Aos trinta e dias do mês de junho do corrente ano nos
paços do concelho reunidos os membros, o presiden
te Manoel Joaquim de Andrade por impedimento do
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atual, em presença dos vereadores Santos, Leme, Costa,
Souza e Barros propôs o senhor presidente que avia
convocado esta câmara extraordinária para contem
plação da repartição da Guarda Nacional de cavalaria e
infantaria deste município afixou-se o pátio da Matriz
para cavalaria e para infantaria ficou adiado (Ata da
Câmara, 30/6/1832).
Com o advento do Império e com a ampliação do poder do
Estado sobre o espaço público, as Câmaras Municipais adqui
riram também a função de olhar pela urbanização das cidades,
questão regulamentada pela Lei imperial de 28 de outubro de
1828 (Vainfas: 2002: 129). Os Códigos de Posturas Municipais,
implementados a partir da Constituição de 1824, continham re
gras e normas de ordenação espaciais, devidamente regulamen
tadas em 1828. Algumas medidas que buscavam ordenar o uso
adequado das ruas já começavam a ser tomadas pelas Câmaras.
O caráter ruralizado da Vila de São José dos Campos pode ser
notado nas Atas da Câmara. Existe uma crescente preocupação com
a regulamentação da matança de porcos e cachorros, abatidos nas
ruas para consumo ou utilizados na confecção de sabão. Uma ou
tra preocupação do povoado era com os formigueiros, ao que tudo
indica, muito numerosos na Vila de São José. Em diversas Atas da
Câmara entre 1829 e 1835, os vereadores cobravam dos habitantes
da Vila a retirada dos formigueiros dos seus quintais:
Requerimento de Joaquim Rodrigues Pereira remetendo
ao fiscal para cumprir a postura da Câmara. Na mesma
determinou ao fiscal que faça ver ao povo que dentro
a três meses tirem os formigueiros dos seus quintaes,
tão bem determinaram que fossem cobertas as taipas de
telhas (...) (Ata da Câmara, 23/9/1831).
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Outra questão que passa a ser debatida nas sessões das Câmaras
a partir de 1829 diz respeito ao processo de mudança do lugar de
sepultamento dos mortos. No Brasil colonial, os mortos eram se
pultados nas Igrejas ou ao redor delas. Somente em 28 de outubro
de 1828, quando Dom Pedro I elaborou a lei de estruturação dos
municípios, que dispunha no artigo 66, parágrafo 2o, sobre a reco
mendação às Câmaras Municipais para elaborar posturas relativas
ao estabelecimento dos cemitérios fora dos recintos dos templos,
que tais questões passaram a ser discutidas pelos vereadores.
Os chamados cemitérios extramuros, estavam diretamente
ligados à concepção de salubridade e urbanização das cidades,
que o início da formação do Estado brasileiro começou a de
linear (Vainfas: 2002: 129). Na Vila de São José dos Campos, a
primeira sessão da Câmara a tratar do assunto ocorreu dia 23 de
setembro de 1831, quando houve a demarcação do novo cemi
tério, fora do recinto do templo:
Aos vinte três reunidos os membros pelas palavras do
senhor presidente abriu-se a sessão e nela (...) a câma
ra passou a demarcar o lugar para o cemitério fora do
recinto do templo em companhia da autoridade eclesi
ástica e demarcarão hum lado da mesma Matriz do lado
esquerdo com propriedade de Leonel de tal por julgarem
aquele lugar conveniente (Ata da Câmara, 23/9/1831).
No entanto, as discussões em torno do lugar mais adequado
para o cemitério na Vila de São José ainda continuaram, princi
palmente porque a primeira mudança ainda conservou os mor
tos no perímetro urbano da Vila, o que vinha sendo considera
do insalubre. Com a criação de faculdades de medicina no país e
principalmente com a criação da Sociedade de Medicina do Rio de
Janeiro em 1829, os debates em torno dos perigos dos miasmas ca66

davéricos se intensificaram e muitos médicos passaram a defender
que o melhor para a saúde pública seria a construção de cemi
térios fora do perímetro urbano, distantes das cidades (Vainfas:
2002: 129). Em 9 de fevereiro de 1832, os vereadores da vila de
São José se reúnem para decidir que a demarcação do cemitério
fosse feita fora do recinto da Vila:
Reunidos os membros o senhor presidente abriu a sessão.
Na mesma se despachou um requerimento de Manoel
dos Anjos requeira ao senhor Juiz de Paz para fazer ob
servar a postura da Câmara. Na mesma indicou o mem
bro Andrade que é de parecer que o cemitério já marca
do, por não estar conforme é de parecer que seja, fora do
recinto da Vila, pondo o senhor presidente a votação foi
decidido que se fosse no caminho que segue desta para
Taubaté, donde achando-se o reverendo vigário presente
conveio na dita marcação (Ata da Câmara, 9/2/1832).
A Vila de São José do Parayba permaneceu pacata e com uma
economia basicamente de subsistência até meados de 1850. Na dé
cada seguinte a pequena São José foi elevada à categoria de cidade
em 1864, ganhando Comarca própria em 1872. Em 1871 São José
recebeu o nome que ostenta até hoje: São José dos Campos.
De acordo com a historiografia, a lavoura cafeeira no Vale do
Paraíba teve início na região fluminense em torno de 1820 e a
partir daí se disseminou por todo o Vale do Paraíba Paulista. Em
finais da década de trinta, algumas cidades valeparaibanas como
Areias, Lorena, Guaratinguetá, Bananal, Pindamonhangaba e
Taubaté tornaram-se importantes núcleos de produção cafeeira
com grande quantidade de trabalhadores escravos (Costa: 1992).
A cidade de São José dos Campos, próxima a Jacareí, Caçapava,
Santa Isabel, Jambeiro, Paraibuna e Taubaté, nunca mereceu lugar
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de destaque entre as cidades valeparaibanas produtoras de café,
de finais do séc. XIX. Embora apresentando um quadro de cresci
mento na produção cafeeira entre 1850 e 1886 (sendo 1886 o seu
ápice) São José dos Campos não chegou a conhecer os famosos
barões do café do Vale do Paraíba, ou mesmo grandes e podero
sos coronéis, que chegassem a comandar toda uma região.
Essa foi uma peculiaridade das lavouras de café de São José dos
Campos, onde mesmo as maiores fazendas não tinham grandes
dimensões. O número de escravos encontrados nos Inventários
e Testamentos das décadas de setenta e oitenta da cidade de São
José dos Campos é um indicativo dessa característica. A grande
maioria dos lavradores possuía, em média, de 10 a 15 trabalhado
res escravos em suas fazendas. Alguns poucos proprietários che
gavam a contar com o trabalho de 30 escravos em suas lavouras.
Isso sem considerar que muitos Inventários indicavam a existên
cia de sítios com apenas 3 ou 5 trabalhadores escravos em suas
lides, ou seja, sitiantes e pequenos proprietários (Papali: 1996).
Em pesquisa realizada sobre a propriedade escrava no Vale
do Paraíba na década de 1870, Renato Marcondes pôde compro
var que o padrão médio da propriedade escrava de São José dos
Campos era inferior a cinco, enquanto em Bananal era acima de
quinze cativos (2002:12).
Mesmo assim, os escravos de São José dos Campos tornaramse um dos motivos das preocupações das Posturas Municipais da
cidade, principalmente a partir do final do século XIX, quando as
regulamentações dos códigos se voltaram para o embelezamento e
modernização da cidade, ao mesmo tempo em que ditavam nor
mas que regulavam e limitavam o ir e vir de escravos pelas ruas.
Nos Códigos de Posturas de São José, entre 1862 e 1887 vai
ficando clara uma cidade atenta à abertura e conservação de

estradas, às normas de higiene e salubridade, ao alinhamento de
ruas e casas e, principalmente, preocupada com normas relativas
à policia e segurança pública, onde a figura do escravo se torna
tema central. Nessas normas, as Posturas Municipais de São José
vão ordenando horários e delimitando espaços para que os escra
vos de ganho pudessem vender seu café.
Nas Posturas Municipais de São José dos Campos de 1873
encontra-se, no art. 41 da Polícia e Segurança Municipal, a se
guinte observação:
Todo aquele que durante a noite comprar mantimen
tos, ou café de escravos, sem que este traga autorização
de seu Senhor, por escrito, pagará a multa de dez a vinte
mil reis, e cinco a dez dias de prisão, e o duplo na rein
cidência (Posturas Municipais de São José dos Campos
1873/ art.41).
Em várias pesquisas realizadas sobre o viver de escravos e es
cravas nas cidades pôde-se constatar que, dentro das urbes, ser
viam estes a muitas modalidades de ofício. Escravos de ganho, de
aluguel, libertos e mestiços pobres provavelmente se misturavam
nas ruas, na venda de mantimentos, na “feitura de caminhos”, no
ir e vir da construção diária de um município. Ao findar o dia,
depois de entregue a féria estipulada por seus senhores, ficavam
esses trabalhadores, ganhadores de jornais (diárias), proibidos de
tornar a vender, ou simplesmente circular pelos espaços da cida
de (Apud. Dias: 1995/ Silva: 1993/ Zanetti: 2002).
Mas, se as Posturas Municipais de São José dos Campos esti
pulavam que escravos e escravas não deveriam sair de seus horá
rios, o exame dos livros de Infrações de Posturas mostra que, es
sas práticas, de infringir, de transgredir, foram vivências bastante
adotadas naqueles tempos. Nas relações de Infrações de Posturas,
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durante toda a década de setenta, no município de São José dos
Campos, são várias as multas aplicadas a escravos andarilhos
noturnos, notívagas criaturas, que tão teimosamente pareciam
conspirar com a noite.
Em uma dessas infrações encontra-se o seguinte termo:
Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de mil oitocentos e setenta e três, nesta Cidade de São José dos
Campos, em casa do actual Fiscal desta, o Cidadão
Manoel Rodrigues de Araújo Brito, onde eu Secretario
abaixo nomeado, fui vindo a chamado do mesmo, ahi
por ele Fiscal me foi ordenado, que lavrasse o presente
termo de infração de Postura , da multa de - dois mil
reis - imposta por ele Fiscal a João José do Nascimento,
por andar pelas ruas desta Cidade depois do toque de
recolhida, uma escrava sua alugada, sem autorização,
cuja escrava sendo pela ronda encontrada, fôra recolhi
da a prisão, ficando assim o mesmo Senhor Nascimento,
incurso no art. 41 das Posturas aprovadas em maio de
1862 (Livro Infração de Posturas/ 1862/1867).
A partir de 1886 começou a circular em São José dos Campos, o
jornal A Vida, semanário do Boticário Antero Madureira, proprietário
da Farmácia Madureira, pequena botica existente na cidade. Durante
praticamente toda sua existência - de 1886 a 1890 - o jornal A Vida,
por meio de seus editoriais e da colaboração de artigos publicados
por leitores e assinantes, manteve um constante diálogo com o poder
público da cidade de São José, representado pela Câmara Municipal
e seus vereadores. Interlocução que se fazia pela publicação freqüente
de Atas da Câmara, pelas cobranças e provocações que o jornal A Vida
muitas vezes fazia em relação ao comportamento dos vereadores, dos
fiscais do Município, como também ao uso do dinheiro público.
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As cobranças em relação às normas das Posturas Municipais
adquiriam enorme transparência nas folhas do pequeno jornal.
Não raras vezes, espaços eram concedidos aos moradores da ci
dade, para que manifestassem seu descontentamento em relação
ao trabalho efetuado pelos fiscais do município, ou fizessem rei
vindicações de melhorias para suas ruas ou bairros, ou até mesmo
reclamações sobre vizinhos que relutavam no cumprimento das
Posturas da cidade. Um espaço do jornal A Vida, intitulado “Secção
Livre” trazia sempre alguma recomendação dos moradores da ci
dade como, por exemplo, este endereçado à Câmara Municipal:
À Câmara,
Pede-se a mesma acima que mande abrir um caminho que
partindo do Rio abaixo e atravessando a chácara do Pilão
Velho, venha ter as proximidades desta Cidade; visto ser esta
via de grande comodidade para os moradores das margens
do Parahiba. Os Rio-baixenses (A Vida, 26/2/1888).
Abrir caminhos ou procurar por eles parece ter sido uma das
marcas da cidade de São José. Na mesma seção, logo abaixo, uma
outra reivindicação vinha expor outro grande problema da cida
de, os formigueiros:
Formigueiros
Existindo no potreiro de Nho Bino Miguel, morador
nesta, diversos formigueiros; e o mesmo, só por espírito
de fazer mal ao próximo, não os querendo matar rabujando mesmo quando o Sr. Fiscal dá correção em seus
domínios; pedimos aos Snrs. Camaristas que façam
aquelle Sr. comprehender que a lei é igual para todos.
Os visinhos vítimas das formigas (Idem).
Nos dizeres acima, havia a formulação clara de um pedido à
Câmara Municipal efetuado por moradores da cidade, para que
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fossem efetivadas ordens quanto à extinção dos formigueiros. No
entanto, em muitas outras reclamações, estas reincidiam sobre a
má atuação dos Fiscais do Município. O jornal A Vida publicou
várias reclamações sobre a não-extinção dos formigueiros do lo
cal. Parece que as formigas tinham vida longa nas terras de São
José. Em uma dessas contendas travadas com a Câmara Municipal
e seus fiscais, o boticário Antero Madureira, com um artigo inti
tulado O Fiscal, emitiu claramente a opinião do jornal sobre o
trabalho dos fiscais do município, considerado incompleto:
Dedicada aos interesses geraes, não pode o nosso peque
no jornal deixar de aplaudir e muito a proposta que o
vereador Gonçalves de Freitas, apresentou ultimamente
a nossa illustre edilidade, referente a pronta extincção
dos formigueiros que existem nos limites desta cidade...
Havendo posturas municipais sobre o caso, e estando,
portanto o Sr. Fiscal autorizado antecipadamente a fa
zer tal serviço, afiguramos pelo modo de ser da propos
ta do Sr. Freitas, que aquelle empregado da Camara não
tem a risca cumprido com os deveres inerentes a seu
cargo...(A Vida, 1°/12/1887).
Esta fala é indicativa da provável força política que, em alguns
momentos, certamente detinha o pequeno jornal A Vida. Ao cha
mar a atenção do Fiscal por não cumprir com seu dever, o boti
cário Antero chama-o de “empregado da Câmara”, conferindo ao
poder público da cidade parte da responsabilidade por este pro
cedimento. Ironicamente, agradece ao vereador pela formulação
de uma lei que já existia nas Posturas da cidade...
São vários os espaços que vão se abrindo no periódico, onde co
branças efetuadas por moradores da cidade em relação à Câmara e mesmo o discurso do próprio jornal - evidenciam a consciência
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desses moradores sobre a função da Câmara Municipal. Se a inge
rência do poder público vinha se tornando cada vez mais freqüen
te na vida das pessoas do município, tornava-se também maior a
vigilância dos moradores em relação à organização e competência
do poder institucionalizado.
A ironia presente no artigo do jornal demonstra a preocupa
ção de trabalhar os temas com a relativa autonomia adquirida
por aquela pequena imprensa junto à comunidade local. Em uma
seção intitulada “Petições Noticiosas”, de novembro de 1887, al
gumas anedotas mostram isso:
Temos sobre a mesa as seguintes “Petições Noticiosas”:
“Vários Assignantes - pedindo que convidem o fiscal a
matar os formigueiros: Indefferido: não costumamos es
timular ninguém contra os ENTES que lhe são caros”.
Ou:
Um eleitor - pedindo que se limpem ou carpam as ruas
desta cidade: Indeferido: Por isso que precisamos de
pastagens para os porcos, cabritos, bois, que por ahi va
gueiam (A Vida, 1°/12/1887).
Conforme notícia de A Vida é possível encontrar uma São José
dos Campos cheia de contendas. As páginas do jornal evidenciam
a existência de alguns moradores dispostos a empreender jorna
das pela manutenção de dispositivos que as leis internas da cidade
traziam expressas, leis que certamente significavam a vontade de
grupos sociais existentes na localidade.
São José dos Campos no final do século XIX se caracterizava
como terra de pequenos e médios proprietários. Uma localidade
onde campo e cidade se misturavam, não só nas evidências que
caracterizavam suas peculiaridades, como também na formação
do próprio comércio local, onde a lavoura se constituía num dos
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seus grandes alicerces. A cidade de São José, embora muito ligada
ao campo, demonstrava - pelas muitas Ações Cíveis encontradas
durante as décadas de setenta e oitenta - que muitos de seus mo
radores não relutavam em acionar judicialmente aqueles que os
ameaçassem em seus direitos e benefícios, fossem negociantes ou
lavradores (Papali: 1996).
O jornal do Sr. Antero Madureira deixava claro que alguns
grupos de moradores da cidade tinham plena consciência de se
rem, em boa medida, responsáveis por parte da arrecadação para
os cofres públicos do município. Em uma de suas contendas com
a Câmara Municipal, o articulista, em artigo no jornal A Vida, ao
reclamar das obras efetuadas no Largo do Mercado - obras con
sideradas supérfluas e onerosas para a receita pública - usa como
argumento principal sua condição de contribuinte, preocupado,
portanto, com o destino dado às verbas públicas:
Consta-nos ainda que se pretende fazer mais alguma
cousa para completar a obra do Largo do Mercado...
Não nos opomos a isso porém como contribuintes que
somos do cofre público, seja-nos lícito também dar a
nossa opinião a respeito (A Vida, 1°/12/1887).
Segundo relato do jornal A Vida, em finais da década de oitenta
do séc. XIX, a Câmara Municipal de São José dos Campos aumen
tou o valor dos impostos cobrados dos moradores da cidade. A alta
na cobrança de impostos, aliada ao fato de existirem na cidade de
São José muitos pequenos proprietários e comerciantes, fez com
que o jornal A Vida - sendo este órgão representante do setor - co
meçasse a cobrar mais da Câmara e dos Fiscais do Município, por
se sentirem “contribuintes do dinheiro público”, portanto merece
dores de serem ouvidos em suas reivindicações.
Nesses embates com a Câmara, o jornal A Vida mostrava-se
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ora se posicionando favorável aos menos privilegiados da cidade
- como no caso da Rua dos Bambus em que o poder público é
denunciado pelo jornal como conivente com a situação de penú
ria daqueles moradores -12 ora reclamando dos gastos da Câmara
com o valor da diária, considerada elevada, paga a trabalhadores
pelos serviços prestados à feitura de caminhos.
Exemplificando melhor, no editorial onde as reformas no Largo
do Mercado são contestadas pelo jornal A Vida - por serem consi
deradas desnecessárias e onerosas - o articulista sugere que um me
lhor uso teria sido feito do dinheiro público, se este fosse utilizado
para melhorias com a Rua dos Bambus, ou com obras na Ladeira do
Parahyba, conferindo um sentido utilitário ao uso daquele dinheiro:
Não seria mais util, mais logico que o dinheiro que se gas
tou com aquelle disparate (disparate sim; porque nenhum
outro qualificado se ajusta melhor ao que se fez naquella
praça) fosse gasto na Ladeira do Parahyba afim de evitar
que entrando as águas, se perca todo serviço ali principiado,
máximo quando é sabido que aquela representa a parte mais
transitada deste lugar... Não seria mais racional, mais huma
no mesmo que esse dinheiro fôsse dispensado em proveito
dos moradores da Rua dos Bambus, afim de que não se vis
sem nas duras imergências em que se viram ultimamente, e
que falamos em nosso jornal... {A Vida, 1°/12/1887).
12.0 artigo intitulado A Enchente da Rua dos Bambus foi publicado no jor
nal A Vida, em 15 de novembro de 1887. Nesse artigo, o jornal denuncia a falta
de interesse do poder municipal com os pobres moradores daquela rua, que
vinham sendo vitimados pelas chuvas e conseqüentes enchentes do local. O bo
ticário Antero chega até a formular um projeto para a resolução do caso, que
se constituiria na “mudança do curso das águas”, para livrar a “gente pobre do
local” do infortúnio das enchentes.
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Em outra de suas querelas com a “Ilustre Edilidade” da cida
de de São José dos Campos, o boticário Antero Madureira deixa
mais claras as questões ambíguas que tanto nortearam o discur
so de seu pequeno jornal. Em um editorial de 15 de dezembro
de 1887, intitulado “A Câmara”, onde o jornal revê seu posicio
namento duro em relação a ela - considerando-se, no entanto,
correto quanto às causas que o levam a isso - um fecho, nesse
sentido, é bem esclarecedor:
Agora mesmo chega-nos as mãos uma informação que
nos diz haver trimestre em que se gasta de 150$ a 200$
réis com a conservação das ruas desta e isto por que
em vez dos trabalhadores receberem o jornal de dois
ou três dias, que é o que trabalham durante a sema
na, recebem o dobro como se trabalhassem a semana
toda. Assim sendo como nos calar?...Não! nós não so
mos injustos; simplesmente os deffensores de um povo
victimado por centenares de impostos que a titulo de
benefícios próprios, lhes lança sobre os hombros, mas
que jamais elle usuifruirá. É esse o nosso modo de ver,
até prova em contrário {A Vida, 15/12/1887).
Portanto, a grande questão com a Câmara Municipal era, com
certeza, motivada pelos altos impostos que a referida instituição vi
nha cobrando. E, pelo que indica a reivindicação do jornal A Vida,
impostos cobrados a título de “benefício próprio”, provocando ain
da mais indignação entre os moradores contribuintes do local.
A partir de janeiro de 1888, o jornal A Vida inicia um diá
logo com os cidadãos e com a Câmara Municipal de São José
dos Campos em função dos avanços do movimento abolicio
nista, desorganização do trabalho escravo e preocupações em
relação à lavoura.
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O que parece ficar claro é que a lavoura da cidade contava qua
se que unicamente com o trabalhador escravo nas lides com suas
terras. Ou pelo menos isso se intensificou a partir da década de
oitenta. Nos Inventários datados de meados da década de oitenta,
praticamente todos os escravos relacionados nos documentos homens e mulheres - estavam trabalhando nas lavouras de café do
município (Papali: 1996). Alguns documentos encontrados sobre
locação de serviços - escravos alugados de outras localidades e tra
balhando na cidade de São José - também são relativos a essa data.
Sabe-se que a colheita do café aconteceria em julho e a provável
diminuição de trabalhadores para aquela lavoura certamente vi
nha atemorizando o comércio e agricultura da cidade.
No dia 19 de fevereiro de 1888, quando o jornal A Vida ini
cia sua campanha em prol da lavoura de São José, sai publicada
uma Ata de reunião da Câmara Municipal, onde são discutidas e
aceitas as propostas de vereadores da cidade, reivindicando verba
para a lavoura do município:
Propostas
1 - Do Vereador Gonçalves de Freitas, Francisco Rafael
e Ferreira Lima para que se represente a Assembléa
Provincial, pedindo uma verba de 10:000$000 para extabelecer-se um nucleo agricola nos campos deste mu
nicípio, em vista das bôas qualidades das terras.
2 - Do mesmo, que se convide os possuidores de escra
vos para uma reunião que terá por fim a libertação dos
mesmos no prazo de um anno; e estabelecer-se o im
posto de 30$000 sobre cada escravo de 25 de dezembro
em diante, com fim especial (A Vida, 19/2/1888).
Pelo conteúdo da Ata fica evidente que alguns grupos da cida
de sentiam a necessidade de resolver o problema de “braços para
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a lavoura”, com a criação de um Núcleo Agrícola, para só depois
conceder liberdade aos escravos do município. O que ocorria, no
entanto, sendo bastante abordado no jornal A Vida, é que uma
boa parcela de trabalhadores escravos da cidade - assim como no
restante da Província - já vinham fugindo e deixando os campos
do município, desorganizando o trabalho, motivando, certamen
te, o início da campanha movida pelo referido jornal.
No dia 10 de junho de 1888, o jornal A Vida publica um edi
torial conclamando a Câmara Municipal da cidade a isentar de
impostos - ao menos provisoriamente - lavradores de café do mu
nicípio, dado o momento pelo qual estavam passando, às vésperas
da nova colheita de café, e frente do maior inimigo da lavoura - no
dizer do próprio jornal - a terrível falta de braços:
Dedicado aos interesses do municipio antes que a
qualquer outro, como é o nosso pequeno órgão de pu
blicidade, e sendo o café incontestavelmente o gênero
de lavoura que mais vitalidade tem dado a este lugar,
como é tão bem o gênero que mais tem sofrido e ha de
sofrer com a evolução pela qual está passando a lavou
ra do nosso paiz, sem quebra dos princípios de amor
que votamos a esta localidade, nunca nos poderíamos
furtar a defender os interesses da classe que entre nos
se dedica a lavoura, a lavoura do café com especiali
dade, que é, como acima dissemos, a fonte de vitali
dade deste lugar...Parece-nos que um tal apelo não é
de todo desarrazoado, podendo mesmo ser de muita
vantagem para a lavoura e para o comercio de café en
tre nos (A Vida, 10/6/1888).
Tais contendas com a Câmara Municipal, que alguns morado
res da cidade de São José dos Campos encamparam no final do
7»

século XIX, e que se tornou transparente nos discursos do jornal
A Vida, evidencia momentos de tensão social e crise econômi
ca trazidas com o final da escravidão, demonstrando o quanto
a Câmara era considerada pela população como o órgão públi
co para onde todas essas questões deveriam ser canalizadas e de
onde se esperavam soluções para a cidade.
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foram registrados nuances sobre 0 cotidiano dos sujeitos sociais que
construíram a história da atual cidade de São José dos Campos.
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13. A cidade de São José dos Campos entre meados do século XVIII e início
do século XIX foi nomeada como Vila de São José do Parahyba, elevada a esta
condição no ano de 1767 (Núcleo de Pesquisa PRÓ-MEMÓRIA).
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Fig. i - CM114 em 14 de novembro de 1803. Fonte: Arquivo Público do
Município de São José dos Campos.

14. As referências (CM1, CM2...) tratam das Atas da Câmara Municipal da
Vila de São José do Parahyba, localizadas no Arquivo Público do Município de
São José dos Campos.
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Essas Atas representam um elo burocrático entre a Metrópole
e a Colônia15, contendo determinações gerais destinadas a todas
as capitanias e revelando a Vila “Joseense” submetida aos interes
ses metropolitanos. Em linhas gerais, essa documentação trans
mite as ordens Régias de Dom João VI que visava à manutenção
administrativa dos domínios coloniais na América.
O estudo dessa documentação buscou focar na “desordem” admi
nistrativa da Vila de São José do Parahyba, e na tentativa da Câmara
Municipal em centralizar o poder para buscar a “ordem” da Vila,
prosperar produtivamente e superar as dificuldades econômicas.
A Vila: Entre a Colônia e o Império

O início do século XIX foi marcado por uma série de m u
danças externas, tensões e conflitos que redefiniram os rumos
do Brasil Colônia. As grandes transformações européias com a
“Era da Revoluções”16, iniciadas no século XVIII e o amadure
cimento do sistema capitalista, alteraram de forma irreversível
a configuração social e política do antigo regime, colocando em
risco a legitimidade da estrutura Colonial e o monopólio comer
cial de Portugal com suas Colônias. No Brasil a situação também
era conflituosa, sobretudo pela intensidade nas disputas entre
Portugal e Espanha, que se acirraram principalmente na região
15. É importante ressaltar que o período estudado nessa documentação cor
responde a um processo de transição no Brasil. Até 1815 considera-se Brasil
Colônia. De 1815 a 1822 com a vinda da Família Real, tem-se o Brasil por“Reino
Unido de Portugal e Algarves”. E a partir de 1822 com a Independência, o Brasil
passa a ser um Império.
16. Expressão utilizada por Eric Hobsbawm para indicar o processo histó
rico das transformações ocorridas entre os séculos XVIII e XIX, que resultaram
na Revolução Francesa e a Revolução Industrial (Hobsbawm: 1994).
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do Rio da Prata (Colônia do Santíssimo Sacramento17, atual ter
ritório uruguaio18). Em meio a essas disputas territoriais, houve a
necessidade de organizar militarmente a Colônia brasileira para
os empreendimentos bélicos nas fronteiras do Sul do País. Na do
cumentação analisada, observou-se a tentativa de ordenar e man
ter os soldados coesos, por meio de uma carta - oficio de Dom
João VI enviada à Comarca de São Paulo, onde o príncipe regente
sugeriu medidas punitivas para conter a crítica situação em que
se encontrava o corpo militar. Colocou-se em questão na ata do
dia 25 de outubro de 1811, a postura relapsa dos administradores
das Vilas em permitir a constante deserção de soldados:
(...) Havendo nesta corte uma deserção muito grande
dos soldados de todos os corpos militares que o guar
necem, não podendo deixar de proceder, isto de verem
que os presos daqui escapam e ninguém mais os procu
ra por este distrito. Vossa Mercê de hoje em diante fará
procurar com todas as diligencias os desertores que ai
aparecerem, prendendo e os remetendo para esta intendência. E igualmente aqueles que os tiverem recebidos e
homiziado (...) (CM1: DOC37).
A divisão oficial dos domínios Coloniais era legitimada com o
povoamento dos limites portugueses, forma de assegurar o terri
tório e engendrar uma movimentação econômica para o Reino.
17. Colônia de importância econômica e alvo de disputas entre Espanha e
Portugal, por sua localização territorial estratégica em proximidade ao rio da Prata.
Resultando para Portugal dificuldades em assegurar seus domínios (Oliveira, 2007).
18. O sul do Brasil confundia-se, no espaço indiviso, com as possessões es
panholas. Entretanto, em 1777 com o tratado internacional de Santo Idelfonso,
os territórios do sul do Brasil foram delimitados, estabelecendo novos limites de
possessões para Portugal e Espanha (Guilhermino, op. cit. Oliveira, 2007: 05).

A distribuição de terras foi marcada pela política de sesmarias
que implicava em “ceder” aos donatários uma relativa quantidade
de terras, viabilizando o projeto colonizador (Faoro, 1925: 140).
A ata ilustrada do dia 10 de abril de 1809 ressalta a importância
da política de sesmaria para o projeto de povoação que visava
ao aumento da produção agrícola e acúmulos financeiros para a
Coroa Portuguesa:
(...) o tribunal do conselho Ultramarino (...) desejan
do estabelecer regras fixas nesta importante matéria
de que muito depende o aumento da agricultura, po
voação e segurança do direito de propriedade, eis por
bem ordenar que daqui em diante continuem a dar
as sesmarias nas Capitanias deste Estado do Brazil
(...) (CM1: DOC22).
O contexto europeu de lutas por expansão territorial, mudanças
ideológicas e temor ao expansionismo francês, foi relatado em um
documento enviado para o reino português, por um representante
dos “negócios e guerra” residente nos Estados Unidos, o Conde
de Linhares. O documento declarou a existência de emissários a
mando do “intruso” rei José Bonaparte em Baltimore (território
Estadunidense). Segundo o relato do Conde, esses agentes tinham
a missão de propagar na América, por meio de papéis clandesti
nos e “subversivos”, doutrinas e ideologias revolucionárias. Foram
descritos e nomeados na Ata, quatro dos principais “perversos”
e segundo o representante português, foi efetiva a existência de
muitos espanhóis desertores entre esses revolucionários, demons
trando, na Espanha, a existência de revoltosos e liberais:
(...) diferentes emissários do intruzo Rei Joze Napolião com
o fim de propagar na América doutrinas Revolusinarias
(...) alguns dos quais ate Espanhóis dezertores (...) o
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Principe Regente nosso Senhor sobre a maior vigilancia e cuidado que Vossa Senhoria deve por para prevenir
que por essa Capitania cujo governo lhe foi confiado,
pelo mesmo senhor, possam entrar alguns dos emissá
rios que o governo Fransez e o Intruzo Rei Joze, prove
rão incansavelmente introduzir nestes Estados e nos da
América Espanhola com o fim de fazerem graças neles
doutrinas perniciosas (...) (CM1: DOC30).
O documento exibe o medo da propagação de informações
ideológicas, e a defensiva dos representantes da Corte Portuguesa,
que rapidamente se movimentaram para mediar a situação antes
que essas idéias se infiltrassem no Brasil. As “ideologias” ame
drontaram os portugueses arraigados ao Catolicismo conserva
dor, e à rede de privilégios do sistema colonial.
Esses embates impulsionaram a fuga da família real portu
guesa para o Brasil em 1808 19, concretizando a “Interiorização da
Metrópole” 20, ou seja, a transferência da Corte e toda sua estrutu
ra para a Colônia brasileira. Nesse contexto, encontramos nas atas
Joseenses algumas passagens desse grande momento da História.
19. A configuração política da Europa no início do século XIX tornou inevitá
vel um confronto entre as potências França e Inglaterra, sendo Portugal e Espanha
peças-chave do conflito. E quando em 1808, Napoleão Bonaparte bateu às portas
do decadente Estado lusitano, Portugal se viu no meio de um fogo cruzado, onde
ou declarava guerra à França, ou se aliava aos franceses, podendo sofrer drásticas
perdas perante a Inglaterra, a quem devia grandes somas de dinheiro. Temendo
represárias de ambos os lados, e na tentativa de conservar o poder e a dinastia, foi
levado a cabo às pressas, um audacioso plano elaborado anos antes de transferir a
Corte e toda sua estrutura para sua Colônia mais próspera, o Brasil (Dias, 1986).
20. Segundo Maria Odila Dias, “a vinda da Corte com o enraizamento do
estado português no Centro-Sul daria início à transformação da Colônia em
Metrópole interiorizada” sendo o Brasil a partir de então denominado Reino
Unido de Portugal e Algarves, fato inédito na história européia (Dias, 1986).
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Dom João VI, em um decreto do dia 10 de junho de 1808 di
recionado a todas as Vilas e Comarcas de São Paulo, ordenou que
por conta da traição e invasão do imperador francês nos Estados
de Portugal, e pela declaração de Guerra por parte de Napoleão
Bonaparte, convinha ao Estado lusitano, por dignidade, declarar
semelhante guerra ao Estado francês:
(...) Havendo o imperador Francês invadido meus
Estados de Portugal (fala de dom João IV), de uma ma
neira a mais aleivosa (traidor) e contra os tratados sub
sistentes entre as duas coroas, principiando assim sem a
menor provocação as suas hostilidades e declaração de
guerra contra a minha coroa. Convém a dignidade delia
e a ordem que ocupo entre as potensias, declarar seme
lhantemente guerra ao referido imperador (Francês) e
aos seus (...) (CM1: DOC18).

Fig. 3 - Caricatura inglesa da cerimônia do “beija mão” no Paço Real
Fonte: Site Ecosdotempo.

No dia 20 de dezembro de 1808, seis meses após a invasão do
Estado Lusitano pelas tropas do Imperador Francês, Dom João
VI ordenou a todas as Vilas da Comarca de São Paulo, a come
moração do Fim do Jugo Francês que determinou a retirada “à
francesa” das tropas Napoleônicas do território português:
(...) Eu o Prinsipe Regente (dom João IV), vos envio
muito saudar sendo a divina providencia por todo que
os meus reinos de Portugal e Algarves fosem comple
tamente Restaurados e ficasem livres do pezado jugo
Fransezo. Me pareceu partisipar-vos a fausta notisia
deste plausível acontesimento, por que será de muita
alegria para os meus vasallos, que o festejieis com todos
aquellas demonstrasoins de aplauzo e contentamento
que são de costume em ocazião de tanto prazer e satis
fação (...) (CM1: DOC22).

Fig. 4 - Invasão de Portugal pelas tropas francesas de Napoleão
Bonaparte em 1808. Fonte: Site Darozhistoriamilitar.

E mesmo após a retirada das tropas francesas do território portu
guês, os documentos de 1810 demonstraram a defensiva de Portugal
devido à necessidade de se ter cuidado em tempos de guerra:
(...) o mesmo senhor servido a mandar prevenir a Vossa
Senhoria para que haja a mayor atenção com os es
trangeiros e nasionais que ai vierem sem pasaportes e
sem autorizadas recomendasoins. Ordenando que faça
prender todas as pesoas suspeitas em tais circunstan
cias e os remeta com os papeis que aprienderem ao in
tendente geral da policia para serem competentemente
examinado (...) (CM1: DOC30).
Uma das primeiras medidas adotadas por Dom João VI, ao
estabelecer a Corte portuguesa na Colônia brasileira foi a abertu
ra dos portos, medida que rompeu com os monopólios21 adota
dos como base da economia colonial. Na Europa desse período,
a grande influência inglesa estimulou a liberalização econômica
em função de um mercado consumidor que ambicionava vanta
josos negócios comerciais. As Ordens Régias a seguir, destacam
essas práticas de “liberalização” econômica, inexistentes antes de
1808 na Colônia brasileira e que permitiram a partir de então a
instalação das indústrias, manufatureiras no Brasil:
(...) tomando em consideração o beneficio que se seguirá
para prosperidade deste Estado de se aperfeisoar geral
mente a industria manufatureira depois que Liberalizei
pello meu Alvará de primeiro de Abril de 1808 (...) a
21. A rede fiscal da coroa se confunde com a direta apropriação de rendas, com os
monopólios e concessões. A economia por uma ou outra forma, obedece à regência
material do soberano e seu estamento, em intensidade que ultrapassa os modos mo
dernos de intervenção do estado ou as interferências limitadas da concepção liberal.
Tudo parte das origens: o rei é o senhor das terras, das minas e do comércio, no círculo
patrimonialista em que se consolidou e se expandiu no reino (Faoro, 1925:151).
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todos os meus fieis vasallos poderem estabeleser fabrica
sem exsesão de aLguma ou de Lugar empreedendo os
seus trabalhos em pequenos ou em grande como entendesem (...) (CM1:D0C44).
(...) os Negosiantes e Expeculadores que vierem com
prar pólvora da nova fabrica real estabelecida nesta
Capitania, poderão negociar livremente com a mes
ma pólvora achando-se já depozitada para este fim em
grandes quantidades (...) (CM1: DOC39).
O período percorrido revela a “devoção” entre a Câmara
Municipal e o poder Real, realçando a centralização do poder
português. O documento elucida alguns mecanismos de manu
tenção desse Estado, como a delegação de cargos para adminis
trar as Vilas, que eram designados somente aos homens confi
áveis, e que possibilitassem a conservação das estruturas Reais.
Uma carta do dia 8 de agosto de 1808 remete uma resposta de
agradecimento de Dom João VI à Câmara Municipal de São José,
por conta das felicitações enviadas pela Vila Joseense ao príncipe
regente no momento de sua chegada ao Brasil em 1808:
(...) Juis ordinário procurador e vereadores da Camara
da villa de São Joze, comarca de São Paulo. Eu o Principe
Regente vos muito saudar, foi me prezente a vosa carta
de dezoito de Junho pasado, em que me felisitais de ter
chegado felismente a este Estado do Brazil. Vos agra
deço com o tão bem as sinseras expressões de que nela
usais bem próprias da fidelidade e amor que mostrais a
minha real pesoa (...) (CM1: DOC24).
As conseqüências da “invasão” dos franceses na Península
Ibérica foi retratada em uma ata de 1811, demonstrando a “pre
ocupação” de amparar os refugiados portugueses no Brasil.
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Confiando no propósito de impedir que essas pessoas se entregas
sem ao ócio e à mendicidade, Dom João VI solicitou auxílio dos
proprietários estabelecidos, orientando-os a arrendarem suas terras
e agregarem esses “indigentes”, em parceria com a Câmara que ficaria
responsável por conceder respaldo financeiro a esses refugiados:
(...) tem estado o reino de Portugal que dele se tenhão
para refugiar para a Comarca em que Vossa Merse esta
algumas pesoas indigentes que se possam aproveitar
na lavoura (...) para evitar que se entreguem ao ócio
e mendicidade lhes procurara arranjamentos nas gran
des fazendas dos proprietários da sua Comarca (...)
Conforme costume nesta Comarca, melhor ou meio
deve estabelecer uma mezada para se ir mantendo no
primeiro Anno (CM1: DOC 35).
A pretensão de Dom João era estabelecer condições para
que esses homens pudessem trabalhar e produzir, a fim de se
tornarem vassalos úteis e colaboradores do aumento da agri
cultura. Essa prática se deu por meio das milícias, que por
serem responsáveis pelo serviço “policial” da Vila, foram de
signadas a localizar e conduzir esses refugiados. E na exten
são desse projeto, Dom João VI, declarou como fundamental
induzir os refugiados a um casamento lucrativo com pessoas
brancas e “principais”, de modo amigável ou por meio de per
suasão (quando necessário):
(...) um dos principais fins deste projeto sera ir procu
rando no pais, uma população branca, Vossa Mercê se
dara, com todo o cuidado e faze-los casar por maneira
de persuação e sempre amigáveis, ja procurando enteresar por pesoas mais principais e de quem possam es
perar socorro (...) (CM1: DOC35).
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Fig. 5 - CM1 em 6 de Maio de 1811. Fonte: Arquivo Público do Município
de São José dos Campos.

Essa união possibilitaria “socorro” a esses refugiados que ao
se casarem com pessoas de posses, poderiam se beneficiar finan
ceiramente, tornando-se futuros servidores da Alteza Real. Esse
projeto ambicioso, além de difundir a ideologia do “embranquecimento” da população brasileira, visava repassar para os colonos
aqui estabelecidos, o custo e a responsabilidade de manter esses
refugiados (nobres “parasitários” e membros da corte).
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'^'O rdem e desordem: O cotidiano da Vila “ Joseense”

No governo de Morgado de Mateus, as Câmaras foram utili
zadas como mecanismos de controle social, visando centralizar o
poder em torno de si e atendendo às ordens do Rei. Algumas Atas
da Câmara de São José tratam dessa fase conturbada e desorde
nada pelas quais as Capitanias do Brasil e em especial, a Capitania
de São Paulo, se inseriam. A Ata do mês de outubro de 1803 de
nuncia o contexto de atraso e decadência da Vila22, mesmo após
trinta e seis anos de existência:
(...) Atendendo que pela referida sujeição no decurso de
trinta e sinco annos, alias trinta e seis annos que a mes
ma villa foi erecta, nada tem prosperado antes e sempre
no maior atrazo e decadensia (...) (CM1: DOC3).
São José do Parahyba, Vila economicamente desfavorecida
e de poucos recursos, abrigava uma população abalada pelas
dificuldades econômicas do início do século XIX. Sendo assim
é sensato compreender que a Vila necessitava de uma admi
nistração singular e de acordo com suas peculiaridades. No
entanto, de acordo com Prado Jr., essa característica genérica
na administração portuguesa em relação as suas Colônias, foi
sempre um costume Real.
Nas palavras do autor:
(...) De um modo geral, pode-se afirmar que a adminis
tração portuguesa estendeu ao Brasil sua organização e
seu sistema, e não criou nada de original para a colônia
(...) Confirmam, menos que invalidam a observação
da falta de originalidade da metrópole no organizar
22. Conferir Oliveira, 2007. A autora trata do contexto em que a aldeia de São
José do Parahyba foi elevada a condição de Vila.
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administrativamente a colônia, a incapacidade por ela
demonstrada em criar órgãos diferentes e adaptados a
condições peculiares que não se encontrava no Reino
(...) (Prado Jr„ 2000: 310-311).

Fig. 6 - Croqui da Vila de São José do Parahyba em 1821. Fonte: Arquivo
Público do Município de São José dos Campos.
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O estudo das Atas evidencia que as necessidades da Vila de São
José estavam entrelaçadas aos interesses Metropolitanos que de
veriam ser priorizados. Em meio a essas contradições, a Câmara
Municipal buscava por estruturação política na tentativa de sanar
as dificuldades da Vila e organizar-se a todo custo. De acordo com
a documentação, existia cobrança por parte da Capitania de São
Paulo em relação ao sucesso econômico das Vilas, confirmando
interesses políticos e econômicos na reestruturação da Capitania
paulista. O trecho a seguir, relata uma crítica áspera feita pelo
Governador e Capitão General Antônio José da Franca e Horta,
a respeito da atuação das Câmaras, endossando a tentativa da
Capitania de São Paulo em pressionar as Vilas para prosperarem
e aumentarem seus rendimentos:
(...) Os freqüentes Requerimentos que me fazem so
bre o mal estado dos caminhos, provão a negligençia da
maior parte das Câmaras (...). Esta frouxidão desmazelo
com que as ditas Câmeras tem prosedido esquesendose por uma parte do cuidado e como devem promover
a cauza publica (...) fasilitar por meios de bons cami
nhos amiudo e reparado o transporte dos feitos do país
cuja comodidade é uma das circunstançias essenciais
para fazer prosperar o comércio interior e exterior da
Capitania (...) (CM1: DOC6).
Visualizou-se a tentativa da Vila em estabelecer ordem na
casa, na Ata do mês de outubro de 1803, quando Ignácio de
Araújo Ferras, atual Capitão, foi nomeado Sargento-Mor de São
José do Parahyba, cargo importante que possibilitou a busca por
autonomia da Vila. A nomeação remeteu a insuficiência admi
nistrativa da Vila Joseense ao eleger somente em 1803, quase
quarenta anos após sua elevação, seu primeiro Sargento-mor.
96

Esse cenário reporta o contexto pobre da Vila, marcada por uma
ereção precoce e enfadada por uma tardia delegação de cargos
administrativos. Nomeações importantes e que conduziam os ca
minhos para o crescimento econômico.
A Ata a seguir vislumbra em 1803 a subordinação de São José
do Parahyba em relação a Jacareí. No documento o CapitãoMor de Jacareí, foi acusado como culpado pelo atraso e deca
dência da Vila de São José. Como Capitão-Mor responsável pela
Vila Joseense é julgado negligente, por residir na cidade vizinha
e não ter capacidade de sanar imediatamente os inesperados
problemas de São José. Contudo, residir na mesma Vila em que
foi colocado como funcionário Real, foi seriamente cobrado e
adotado como critério fundamental na eleição para os cargos
na Câmara Municipal:
(...) Representando a Villa de São Joze os grandes in
convenientes que lhe resulta de se conservar aquela
povoação e distrito, sujeito as ordenanças e comando
do capitão mor da Villa de Jacarehi, o qual assistindo a
mais de tres légoas de distancia, não poderia providen
ciar a tempo as ocorrências e menos promover a tran
qüilidade dos seus moradores (...) (CM1: DOC3).
A atividade administrativa que se inicia com delegação de car
gos na Vila de São José, representa-se um tanto quanto confusa. A
burocracia portuguesa possuía uma infinidade de cargos destina
dos a um reduzido número de homens qualificados como “bons”,
ou seja, homens detentores de posses, títulos e membros da seleta
“aristocracia” portuguesa, e no Brasil, os colonos representantes
da elite branca, de maiores posses. Pelas Atas, percebe-se que era
recorrente a ocupação de cargos sucessivos pela mesma pessoa,
além do acúmulo de postos.
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Essa característica administrativa da Vila de São José do
Parahyba foi observada nas Atas com a trajetória de José de Araújo
Ferras. Demonstrando como no Brasil foi aplicado o modelo bu
rocrático Português, ainda que com peculiaridades e limitações.
Na Ata do dia 24 de novembro de 1803, José de Araújo Ferras,
atual Sargento-Mor23, nomeou João Cardoso de Menezes para o
cargo de capitão de Ordenanças24. De acordo com o relato, o úl
timo funcionário a ocupar esse cargo vago há algum tempo, foi o
então Sargento José de Araújo Ferraz (Salgado, 1985: 166-167).
Em 22 de fevereiro de 1804, José de Araújo Ferraz, ainda no
cargo de Sargento-Mor da Vila, foi nomeado também para o car
go de Ajudante do número das ordenanças, honroso posto exer
cido somente por pessoas “beneméritas”, os famosos “homens de
bem”, membros da Câmara:
(...) Faço saber aos que esta minha carta patente por
se achar vago a muitos annos o posto de ajudante
do numero das ordenanças da Vila de São Joze, e ser
comveninte ao serviço de S.A.R prover o dito posto
em pesoa de capasidade préstimo atividade e zelo e
concorrem todas estas circunstâncias na de Ignácio
de Araújo Ferras e Moço (...) Conforme a confiança
que faço de sua pessoa , nomeio no dito posto de
ajudante do numero de ordenanças da Vila de São
Joze (...) (DOC1: CM10).
23. O cargo de Sargento-Mor é o posto de maior hierarquia administrativa
em uma Vila, abaixo do Capitão-Mor.
24. Ordenanças correspondem a titulações militares, mas não são vincula
das ao exército. Em um determinado período, as Ordens Militares, delegavam
cargos que representavam “status”, títulos de honrarias, entre os “homens bons”,
membros da Câmara Municipal.

Em Io de agosto de 1807, José Francisco Horta, Capitão-Mor
da Capitania de São Paulo, relatou a Dom João VI, a importância
de se nomear na Vila de São José do Parahyba um Capitão-Mor:
(...) Sendo indispensável necessário haver nesa vila como
há em todas as mais, um Capitão Mor, que Com os seus
respectivos oficiais da ordenança rejam os povos e formem
os mapas gerais dos habitantes (...) (CM1: DOC15).
O cargo de Capitão-Mor foi considerado o de mais alta pa
tente na Vila, implicando plenos poderes locais. Esses homens
de posses, influentes e honrosos, tornavam-se responsáveis pelo
Município, o "outro eu” do Rei. (Salgado, 1985:164-165). E por
possuir esses critérios, no dia Io de Setembro de 1807, José de
Araújo Ferras foi nomeado oficialmente Capitão-Mor da Vila de
São José da Paraíba:
(...) Reprezenta a Camera da vila de são Joze da Parahiba
a grande nesesidade que avia de Capitão Mor (...) e
concorrendo na pesoa de Ignácio de Araújo Ferras que
atualmente esta exersendo o posto de sargento Mor das
ordenanças (...) conforme a Confiança que faço de sua
pesoa, eis por bem nomear e Prover (...) no Posto de
Capitão Mor das ordenanças da villa de São Joze da
Parahiba (...) (CM1: DOC16).
Contudo, as atas revelaram a acumulação de cargos por alguns
agentes da Vila, como Ignácio de Araújo Ferras que foi capitão de
Ordenança, Sargento-Mor, ajudante de Ordenança e também o
primeiro Capitão-Mor da Vila de São José do Parahyba. Fato im
portante, pois esse cargo implicou possibilidades para a Câmara
Joseense buscar autonomia e superar a condição de subordinação
em relação às Vilas vizinhas. Esse documento também permitiu
que José de Araújo Ferras conduzisse os caminhos percorridos
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pelos homens de "bem” que, por meio do poder legislativo, aju
daram a construir a história da Vila.
Percebe-se que, no Brasil, seguia-se periodicamente o mode
lo burocrático das Câmaras ultramarinas, portanto não existia
uma administração autônoma e peculiar a cada necessidade. E
foi alinhado a esse contexto de dificuldades econômicas da Vila
que a Câmara buscou contornar muitas questões, principalmen
te ao reforçar a cobrança dos impostos. Efetivas denúncias refe
rentes à dificuldade em cobrar esses impostos foram percebidas
por meio dos recebimentos das “propinas” 25, justamente por não
existir uma regra fixa e efetiva para essa prática administrativa.
Problemas de inadimplência foram verbalizados pelo desembar
gador da Comarca de São Paulo, Joaquim Joze de Almeida:
(...) Para que as cameras dos seus respectivos Governos
e comarcas fizessem efetivos sobre ditos pagamentos tinhão mensionadas ordeins pela maior parte ficado sem
efeito e por isso que concebidos sempre em termos va
gos e genéricos, sem estabelecer nunca uma regra fixa
e impreterível(...) a respeito da cobrança das propinas
das camaras ultramarinas (...) (CM1: DOC 2)
Algumas mudanças administrativas na Câmara Municipal fo
ram identificadas em uma Ata que estabelece o recenseamento da
Vila, adotando a prática de uma declaração oficial das proprieda
des, que deveriam ser encaminhadas aos domínios Ultramarinos
do Príncipe Regente, medidas que iniciam um “controle” em re
lação às propriedades:
(...) Faço Saber a vos ouvidor geral da comarca de São
Paulo que para prevenir os inconveniente que Rezultão
25. Propina no contexto da documentação, corresponde a verbas legais destina
das a obtenções de serviços. Atualmente essa palavra possui significado pejorativo,
assimilado ao favorecimento de terceiros, em troca de capital pelo poder público.
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ao meu Real Serviso do esquecimento e dos uso em que se
tem posto a pratica, inviolavelmente observada de reme
terem ao meu comselho do Ultramar (...) a certidão da
Pose dos seus respetivos Lugares (...) (CM1: DOC13).
A Ata do dia 11 de abril de 1804 estabeleceu a obrigatoriedade
no documento de certidão para falecidos, ou seja, um relatório
feito pela “casa dos defuntos” 26, listando pessoas de posses que
faleceram desde o ano de 1778. Essa certidão viabilizou o contro
le e a divisão dos bens desses mortos, listando locais importantes
(Pios) que fizeram parte desse distrito. Como por exemplo, as ca
sas de misericórdia, hospedarias, comércios, capelas e todos os lo
cais, fossem eles de posse de um instituidor eclesiástico ou civil:
(...) Remeterão vossa mercês uma rellasão das pesoas
que no distrito desa vila faLeserão com Testamento
desde o ano de 1778, com a declarasão da Data e uma
da sua abertura e dos nomes dos Testamenteiros. E ou
tra ReLasão circunstansiada de todos os Lugares Pios
compreendidos nese distrito a saber, Mizericordias
Hospitais Albergarias comprarias ou ordem Terseiras
Irmandades Capellas e outros Lugares da mesma natu
reza, sem exclusão de alguma outra Instituição Pio, seja
qual for o seu Instituidor ou Aprovador , ecleziastico,
secular ou Leigo (...) (CM1: DOC12).
Vale lembrar que lugares Pios também são referências aos solos
sagrados, pertencentes à Igreja Católica, que no período Colonial
exercia grande influência na sociedade. Ronaldo Vainfas elucida
bem essa “Cruzada espiritual” que contou com o papel efetivo
dos jesuítas na empreitada que visava à arrecadação de fiéis e à
26. Órgão com letrados aptos e responsáveis a realizarem registros dos defuntos com testamentos da Vila.
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conversão da população do “novo mundo” ao Cristianismo. Nas
palavras do autor:
É certo que, de todo modo os agentes eclesiásticos ten
taram por todos os meios transformar o Brasil numa
parte legítima da cristandade romana, o que implica
va entre outras coisas, difundir o modelo matrimonial
cristão: uniões sacramentadas, família conjugal, conti
nência e austeridade. Tentaram-no com os índios, de
pois com os africanos; tentaram-no desde sempre com
os reinóis que aqui chegavam em busca de aventuras.
Viram-se frustrados, no entanto, pelos interesses mer
cantis da colonização, pelo escravismo, pelo hibridis
mo cultural que a colônia brasílica possuía por vocação
(Vainfas, 1997: 224).
Percebe-se nesse contexto a preocupação da Câmara em re
gistrar e controlar os locais de domínio eclesiástico. Apoiando-se
nas fontes, é possível indagar sobre “disputas” entre a Câmara e o
clero logo no início do século XIX, mesmo com toda a influência
e força da Igreja Católica. Nota-se que em meio a essas tensões, a
Câmara buscou dissociar o poder legislativo do poder religioso, no
sentido de enfraquecer o poder da Igreja e controlar sua influência,
principalmente devido à disputa por arrecadação financeira para
“melhorias” na Vila, uma vez que a Câmara era responsável pela
cobrança dos impostos e a Igreja pela arrecadação do dízimo.
A Ata a seguir, redigida no dia 12 de julho de 1807, traduz
essa possível “rivalidade” entre a Igreja e a Câmara Municipal. O
documento remete uma resposta de Dom João VI ao Governador
da Capitania de São Paulo que denunciou as exigências e vio
lências feitas pelo Bispo em relação à cobrança por licenças para
casamentos de escravos e naturais do país (índios). A fala do
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Governador se apoia na justificativa de que era desnecessário um
ritual religioso e Cristão em relação ao matrimônio desses indiví
duos, pois o casamento não fazia parte da cultura dessas pessoas.
Dessa maneira, seria um absurdo exigir tal prática dos moradores
da Vila, que já passavam por muitas dificuldades financeiras. E
nas falas do documento, essas práticas já haviam sido condenadas
pela Coroa Portuguesa em ocasião anterior:
(...) expuzerão o Juizo em que insistia o dito Reverendo
Bispo de obrigar tanto os escravos como os naturais
do país a tirarem na camera Ecleziastica, Provisões de
licença para poderem cazar-se. Pagando por ellas cer
to emolumento abuzo, que alem de ser contrario aos
Antigos Custumes, ja tinha sido mandado estranhar
por mim e se achava condenado por uma sentença de
Juizo da coroa dessa Capitania (...) verificando-se pela
informação do mesmo Reverendo Bispo a sua incistencia e violençias de que os recorrentes se queixam, se
fazem dignos da Minha ReaL Atensão (...) para fazer
cessar de uma ves o abuzero dispostismo do Reverendo
Bispo, sou servido ordenar-vos façais dar toda a devida
execução a sobre dita centença proferida no Juizo da
Coroa (...) (CM1: DOC14).
No dia 27 de setembro de 1810, foram relatadas em Ata, infor
mações que demonstraram a influência dos poderes eclesiásticos
no cotidiano das Vilas. A proibição e punição para o uso dos re
buços27 é uma amostra do quanto esses poderes se relacionavam,
e como a proibição da Igreja pelo costume de usar o rebuço foi
justificada “por ameaçar a moral e bons costumes” da sociedade.
27. Rebuço é o nome dado a uma vestimenta correspondente a uma capa,
usada tanto por homens quanto por mulheres.
103

Sobretudo essa proibição além de controlar costumes, resultava
em mais um meio de arrecadações financeiras para a igreja, ob
servando que os “impostos” cobrados como punição eram repas
sados aos tesoureiros da Santa Casa de Misericórdia dos Lázaros,
entidade atrelada à igreja.
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Fig. 7 - CM1 em 12 de dezembro de 1806. Fonte: Arquivo Público do
Município de São José dos Campos.
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Outro destaque nesse documento se dá em relação aos escravos
que violavam essa proibição. Para esses homens a punição era 50 “palmatoadas” em público, para servir de exemplo à sociedade. Dizia-se
que o uso dos rebuços por esses cativos os colocava em condição de
suspeita criminal, devido à facilidade de se portar por debaixo da
capa do rebuço, objetos e armas sem levantar grandes suspeitas:
(...) O Prinsipe Regente NoSo Senhor por Avisos Regios de 9
e 24 de Junho de 1808 e 18 de de Agosto deste Anno foi ser
vido mandar Remeter (...) a minha proibisão sobre o rebuso
das mulheres (...) faça executar inviolavelmente cobrando e
remetendo o dinheiro das condenações a salla deste gover
no para serem entregues ao thezoureiro da santa casa de
Mizericóridia dos Lázaros (...) aos escravos que incorrerem
na proibição dos rebusos, mandará vossa mercê castigar
com 50 palmatoadas publicamente (...) (CM1:D0C33).
A proibição dos rebuços, segundo a ata do mês de julho de
1810, seguia as leis lusitanas de 1679. E com o subsídio da “moral”
destacam-se nesse documento os grandes perigos que o uso des
ses rebuços poderia causar na reputação das mulheres de “bem”:
(...) tendo em consideração os grandes perigos que po
dem seguir-se desecolerarem os rebusos nas mulheres
por cuja cauza, elles tem sido proibidos, com severas
penas. Tão bem tendo me sido prezente a malevoLencia
com que aLguns homeins se tem animado a servir-se
sobres ditos rebusos, das bantos indo-se assim introdu
zi nos Corpos da Igreja entre as mulheres (...) o perigo
em que corre a reputasão de algumas famílias que apezar de vigiarem os chefes dos mesmos (...) se torna qua
se imposivel que huma malévola escrava servindo-se de
tomar as Roupas de sua senhora (...) sem que seja com
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toda a cara descuberta e como é da ordem das cauzas
que haja diferença na classe das pesoas por não se seguir
os equívocos (...) Cativo e Negros que não posam tra
zer sobre a cabesa e sim sobre os hombros e toda a pesoa que for encontrada do modo que contravenha esta
Minha ordem será castigado com as penas que ordeno
aos Magistrados (...) (CM1: DOC34)

:

c

v *- ■
v■í r■- y - í r - ';
+
a

sé*./*'.■ /.

.

.

,
■r

^

’ *

. . .
.

.

.

^

.....'

^ ^

*

.

^

ir.

*•- •^ . ^/»/s •
‘•
.f* *
f'
'
*
^
v»^
'
>x/ . >/• •><« ... * / ...*■
•2 ...........
~~~ r~-,-%è~'^rí~£r~'y

^
£ £ &

’-

r á tr .

sí/r. jz.«V .
s £•*&-Jr~~*■ ^
,f\ *

- -vW•

.,
'

4

. f e

•&

.4, "**''"

.y*-r« u r t

Z

.Z

tZ

i. ■

--£•. v-‘> t
t~“’1
Z s-.-~ .~ ~ zf _<-■ -■
*?—>'*•‘

^ p r ^ ____
v * <Z->7Ín.y ^ g.,.

------

'*'» «

Fig. 8 - CM1 em julho de 1810. Fonte: Arquivo Público do Município de
São José dos Campos.
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Fig. 9 - Ilustração dos Rebuços usados pelas senhoras na cidade de São
Paulo. Fonte: Site Fotoplus.

Outro assunto contínuo nessa documentação foi à preo
cupação com a manutenção das estradas. Cheia de contradi
ções um a Ata intrigante relata a respeito de tão mencionados
caminhos. Sabe-se que a existência de caminhos bem conser
vados, por serem os principais responsáveis por um melhor
trânsito entre as vilas, foi fator prim ordial para a dinâmica
econômica do Brasil, favorecendo a circulação de m ercado
rias, e o comércio. Em um a ata do dia 22 de dezembro de
1808, se estabelece um caminho especifico para que fosse fei
ta a passagem de boiadas e tropas, proibindo que fosse u ti
lizado para esses fins tropeiros o novo caminho chamado de
Aterrados, e punindo aquele que desrespeitasse essa ordem.
Contudo, ainda que todo o comércio daquele mom ento fosse
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Fig. 10 - CM1 em 22 de dezembro de 1808. Fonte: Arquivo Público do
Município de São José dos Campos.

realizado por tropeiros, a Câmara limitava o ir e vir das tro 
pas estabelecendo que o acesso fosse restrito aos caminhos
deteriorados e de difícil acesso. Entende-se essa medida para
conter custos, pois o trânsito dos tropeiros e suas boiadas
desgastava as estradas e implicava constantes obras e gastos
para a casa da Câmara Municipal:

(...) Resebi a parte que vossa mercê me derão em
consequencia de reprezentasão que me fez o capitão
mor dessa villa, relativa a não passarem os boyadeiros e tropeiros pelo caminho novo dos aterrados, e
sim pelo velho por onde até aqui passarão. E que vos
sa mercês dizem ser mais perto e conformando-me
com a informação, ordeno lhes proibição por edital
que nenhum Boyadeiro ou tropeiro paese mais com
Boyadas e Tropas pelo caminho dos Aterrados, a pena
de serem prezos (...) (CM1: DOC19).
Algumas políticas municipais desse período realçaram as con
dutas de fortalecimento da Câmara em relação ao poder militar.
Em algumas Atas percebe-se a tentativa de cooptar poderes mi
litares, transferindo-os para o poder legislativo e reduzindo-os
para dar mais autonomia à Câmara Municipal. Essa documenta
ção indica a preocupação iminente de Portugal, e sucessivamente
da Comarca de São Paulo, em relação à postura que as Câmaras
Municipais exerciam na segurança e ordem das vilas. As críticas e
cobranças por parte da Comarca de São Paulo são expressas nessa
Ata, exigindo-se maior eficiência do poder militar que controlava
a ordem social da Vila, auxiliando a administração política das
Câmaras Municipais:
(...) Para boa ordem da Police na indagação e castigos
de todos os delitos que se perpetrarem nessa Villa o seu
termo; Recomendo a vossa mercê uma relação mensal
de todos os delitos que acontecera no distrito desta (...)
a exemplo ofisio com a declarasão do estado em que
estiver o procedimento que vossa mercê tenha feito em
razão de seu cargo com a pena da contraversão desta
ordem (...) (CM1: DOC1).
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O documento acima corresponde ao primeiro registro em Ata
da Câmara de São José no ano de 1803, onde as primeiras preo
cupações ressaltadas são as medidas tomadas em íimção da “boa
ordem”. A ata menciona a necessidade de um relatório mensal,
denunciando os delitos ocorridos na Vila e no distrito, para pos
sibilitar a ação da justiça e os procedimentos do Estado. Em 3 de
junho de 1806, esse controle “policial” da Vila se mostrou ainda
mais rigoroso, principalmente em relação aos “delinqüentes”. No
documento pedia-se maior vigilância militar em prol da segu
rança e ordem da Vila, apontando que qualquer pessoa que fosse
surpreendida em flagrante delito deveria ser presa por trinta dias,
pagando seis mil réis por sua liberdade. Essa medida punitiva se
estendia também às testemunhas que não denunciassem às auto
ridades esses criminosos, contudo esses “cúmplices” eram julga
dos e castigados como coniventes de tal crime.
Em um outro documento expedido pela Comarca de São Paulo,
foram feitas criticas aos militares, por conta da falta de punição em
relação aos delitos cometidos nessa Vila. São mencionadas efetivas
queixas a respeito dos oficiais de justiça que não cumpriam de ma
neira eficiente seus deveres. Sendo assim, para assegurar a boa or
dem da Vila e os bons rendimentos financeiros para a Coroa, ordenou-se a esses oficiais, mais assiduidade e dedicação no trabalho:
(...) aos magistrados e oficiais de justiça a vigilância
mais ativa sobre esse artigo sou informado por repe
tidas queixas dos oficiais de justiça e por experiência
própria que nesta cidade e comarca muitas vezes se
cometem delitos a vista e faça de muito povo sem ne
nhum deles tocados ao menos dos princípios naturais
se movam a acudir e estorvar a perpetração dos mes
mos delitos ou que depois deles cometido procurem
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prender aos delinqüentes sendo ainda mais entranhável que sucedendo acudir aos conflitos algum oficial de
justiça desamparado sem que ninguém ao auxilie, nem
ainda gritando e clamando, por favor, a justiça seguin
do-se desta relaxação e falta de odebiencia o nenhum
êxito das deligencias e antes repetidas rezistencias factos
este tão reprovado como contrarias as leias do Reino.
Portanto ordeno a todos os oficiais de justiça debaixo
da penas que lhe são impostas pellos seus regimentos
ordenação e leis extravagantes sejão muitos deligentes
em Rondar a dita Villa e acudir a todos os [ilegível] e
mal feitorias prendendo a toda qualidade de pessoa sem
reserva em fragante delicto sendo da indispensável obri
gação de todas as pessoas que se acharem no mesmo
lugar do delito e de os ajudarem sendo pellos mesmos
oficiais chamados ou rogados (...) (CM1: DOC: 23).
Reforçando a preocupação com a eficiência das milícias que,
quando inadequadas, deterioravam o desempenho da justiça, a Ata
de 1809 revela ordens para maiores vigilâncias nas inquirições das
testemunhas. Segundo a denúncia, era no teor do momento que os
resultados tornavam-se insatisfatórios. As perguntas eram insufi
cientes e inadequadas, e o longo decurso de tempo que duravam
os interrogatórios, possibilitava aos réus serem ardilosos e menti
rosos o suficiente fingir perante os oficiais. A recomendação nesse
documento para esse problema foi que as inquirições fossem feitas
de maneira criteriosa, indagando os réus e escrevendo todas as cir
cunstâncias que precederam e acompanharam o delito. Relatando
o discurso da Ata, no caso de delitos graves e de morte, a ordem é
para que não se perca tempo com questionamentos, e sim que se fi
zessem desse as necessárias acusações, por meio de medidas legais:
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(...) Sendo consideráveis as omissões que nesta comarca
se inquirem as Testemunhas, nos diversos cazos crimi
nais não tem sido bastante os provimentos e mais reco
mendações de todos os corregedores, bem como a falta
de pergunta aos Reus ocasionando que com o lapso do
tempo não possa descobrir a verdade e os Reus com
sossego acordem em darem respostas fingidas e saga
zes perecendo o Real Serviso e desempenho da justisa.
Nestas circunstancias ordeno a vosa Merse que tenha
a maior vigilância nas mesmas inquirições indagando
e fazendo escrever todas as que se pareçam remotas e
superficiais (...) (CM1: DOC25).
Por volta de 1810 percebe-se nas Atas que essa prática de utili
zar-se do poder militar para assegurar a ordem e a organização da
Vila foi minuciosamente trabalhada de maneira que a política mi
litar não fosse superior aos poderes da Câmara, criando medidas
para dissociar as duas instituições. A forte autonomia da Câmara
se fez onipresente, estabelecendo uma hierarquia efetiva na qual
o poder militar foi conduzido pelo legislativo de acordo com a
estrutura lusitana, como já discutido. E a ata de 1810 ilustra essa
postura Portuguesa em relação à hierarquia mencionada, decla
rando que nenhum juiz ou oficial da Câmara deveria permitir que
um oficial miliciano exercitasse jurisdição sobre seus soldados sem
antes apresentar à Câmara suas patentes para serem registradas na
conformidade do que se acha estabelecido para as Ordenanças.
Essa medida endossa a habitual participação dos homens “bons”,
para os cargos da Câmara, inclusive oficiais da milícia:
(...) Há servido mandar que todos os juizes e oficiais
das diferentes Câmaras desa capitania não consintam
que nenhum oficial miliciano exercite jurisdição ou
mando sobre seus soldados sem que primeiro lhe aprezentem em câmara suas patentes para serem registrada
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na conformidade do que se acha estabelecido para as
ordenanças (...) (CM1: DOC29).
Uma ordem expedida pela Comarca de São Vicente determina
que os oficiais eleitos para servirem à Câmara fossem dispensa
dos de suas funções regimentais durante todo seu mandato. A
Câmara obteria empenho exclusivo desses homens, que por ocu
parem cargos administrativos na Câmara, eram tidos como peri
gosos se continuassem a exercer também cargos na milícia:
(...) determine aos coronéis de milícias desta capitania
que ficam dispensados dos servisos regimentais todos
aqueles indivíduos dos mesmos regimentos foram
eleitos para servirem na câmara e que tirarem as suas
Cartas de usanças, e isto durante o tempo que estiverem
naquele serviso (...) (CM1: DOC28).

Fig. 11 - CM1 em 2 de
maio de 1810. Fonte:
Arquivo Público do
Município de São José
dos Campos.
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Em 1810 uma Ata esboçou alguns critérios usados para definir
quem seriam os homens “bons”, qualificados a assumir postos de
oficiais inferiores e de Ordenanças. De acordo com a documen
tação trabalhada, essa ordem se aplica aos homens casados e bem
estabelecidos nos distritos. No entanto, essa regra de estado civil
abre uma exceção para os homens solteiros, que já possuíam al
gum “cargo”, ou seja, os solteiros, filhos únicos, saudáveis, bem
procedidos e por sua vez, bem estabelecidos:
(...) para os postos de oficiais inferiores e oficial de or
denanças só se empreguem homens cazados e estabe
lecidos nos distritos (...) por isso declaro novamente
que se execute esta minha ordem mas que ela não se
entenda com aqueles homens solteiros que antes dela
já estavam exercendo algum posto porque tais devem
continuar digo dos solteiros que forem filhos únicos
bem procedidos (...) (CM1: DOC33).
Por meio das Atas percebe-se que nessa sociedade oitocentista
a saúde era um importante critério para a escolha dos “homens
de bem”, que possuíam honrarias e cargos de prestígio na Câmara
Municipal. Ao analisar essa questão como determinante, é impor
tante discutir sobre as doenças que assombraram e fizeram parte
do cotidiano de todos os segmentos sociais durante o século XIX.
De acordo com o estudo de Bertolli Filho dentre essas doenças,
destaca-se principalmente a Varíola, ou a “bexiga”. Para o autor:
A varíola ou “Mal das bexigas” foi a enfermidade que
mais ceifou vidas no período colonial brasileiro atin
gindo, mesmo que em diferentes graus de intensidade,
todos os segmentos sociais (Bertolli, 1995: 34).
Escravidão, comércio e tráfico negreiro, foram os repercussores desse momento de crise epidemiológica, ou seja, os surtos
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de doenças contagiosas no Brasil e também no Vale do Paraíba.
Esses fatores contribuíram para um quadro de grande preocu
pação com as doenças que os escravos africanos traziam para as
capitanias ao chegarem. Segundo Bertolli Filho, “em 1793 um
documento enumerou as enfermidades que os africanos traziam
do seu continente e disseminavam na colônia” (Bertolli Filho,
1995: 34). Os africanos representavam valiosa mercadoria, ser
vindo como mão-de-obra direcionada, em sua maioria, para as
lavouras de café do Vale Paraíba. Pensando o negro como "pro
duto” existia um grande interesse dos comerciantes em esconder
as doenças dos escravos, para conseguir vendê-los e repassar para
seus proprietários a responsabilidade de tratá-los. Sendo assim,
o quão mais rápido fosse a venda desses cativos, mais vantajoso
seria o negócio para os empreendedores do comércio negreiro,
“empresários” que, visando ao maior lucro, transportavam os ne
gros em condições lastimáveis a fim de aumentar o número de
“peças”. Ao fim da travessia, os escravos sobreviventes chegavam
às Capitanias exaustos e enfermos. De acordo com o autor:
Os traficantes de escravos, visando aumentar seus lu
cros, empenhavam-se ao máximo em escamotear as en
fermidades ou qualquer característica dos corpos dos
negros que implicasse na redução do preço ou na venda
do africano (Bertolli, 1995: 34).
A Ata do dia 27 de novembro de 1819 discursa sobre esse contex
to relatando o contágio das doenças comuns no Brasil desse período,
como o “mal de bexigas” e “vermes”, e as chamadas “pestes” que, segun
do os documentos, quase sempre eram trazidas por escravos novos da
África. No documento, a ordem proibia circulação dos escravos novos e
africanos, nas Capitanias e Vilas, sem antes serem examinados por uma
pessoa apta para diagnosticar seu estado de saúde (Bertolli, 1995:34):
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(...) Na Çerteza de que o Contagioso mal das Bexigas, e
outros males pestiferos quaze Sempre aparesem nesta
Capitania, trazidas pelos Negros novos, ordeno a Vossa
merces não deixe passar negros novos algum por essa Villa
sem que Seje Examinado o seu estado de saude por pesoa
edonia para isso. No cazo de Virem infestados das ditas be
xigas, ou qualquer outro mal contagiozo Vossa merces os
faça logo sair da povoação para alguma parte onde possam
ser bem tratados a Custo de Seus donos (...) só depois de
livres delle é que Vossa merce dará licença para que os ditos
negros novos Continuem na jornada (CM1: DOC58).
Com o diagnóstico de contágio, a ordem era para que os es
cravos fossem retirados da povoação, a fim de serem devidamente
tratados a custo de seus donos. Somente depois de curados ou
vacinados, com uma “licença” documental em mãos é que esses
cativos receberiam a devida liberação para prosseguir com sua
jornada, transitando ou habitando nas Vilas. Essas medidas re
fletem a preocupação com as epidemias que nessa época foram
letais para brancos e índios. Nas palavras de Bertolli Filho:
O ingresso dos escravos no porto aterrorizava os colo
nos (...) por eventualmente os negros trazerem em seus
corpos grandes de pequenos males que poderiam ser
transmitidos para toda a população (Bertolli, 1995: 34).
A Câmara Municipal de São José do Parahyba, não se respon
sabilizava por escravos doentes, pois entendia-se que era respon
sabilidade de seus proprietários. No entanto, em caso de proli
feração de doenças e contágio às demais populações (brancos e
índios) esse fator implicaria custos para a Câmara que deveria re
mediar as epidemias e cumprir com sua responsabilidade Municipal.
Contudo considera-se que os fatores econômicos atuaram como
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principais motivos para o demasiado cuidado em evitar que essas
doenças ultrapassassem os limites do porto de Santos, evitando pre
juízos financeiros para remediar tais surtos de doenças.
E foi no contexto pobre da Vila de São José do Parahyba, ca
rente de autonomia administrativa, situada quase sem fôlego en
tre o caos e a desordem, que as Atas mostraram os mecanismos e
a busca por sobrevivência dessa Vila, onde as doenças obviamen
te, não eram bem-vindas...

Fig. 12 - CM1 em 27 de novembro de 1819. Fonte: Arquivo Público do
Município de São José dos Campos.
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‘^'Considerações..

Ao estabelecer-se um diálogo historiográfico com a docu
mentação da Câmara de São José dos Campos, observou-se
no decorrer desse trabalho, que o tênue passeio pela Vila de
São José do Parahyba entre os anos de 1803-19, foi tímido
e até mesmo contido. Essa documentação rica em assun
tos específicos, porém mais direcionada a questões de âm 
bito geral, perm itiu a compreensão do papel das Câmaras
Municipais nesse período, onde exerciam as funções que hoje
correspondem aos três poderes: executivo, legislativo e judi
ciário, possuindo um grande prestígio e influência. E mesmo
limitada pela Coroa, uma vez que a administração Real ob
tinha influência direta no controle das Vilas, foi possível ob
servar que as Câmaras Municipais visavam à busca de m aior
autonom ia administrativa, refletindo em maior organização
política das Vilas e Capitanias. No entanto, a centralização de
poder por parte da coroa não foi plenamente alcançada, con
forme sugere o contexto a partir de 182228 quando o Brasil
tornou-se independente de Portugal e as Câmaras passaram
a responder ao delegado do Executivo que era o presidente
da Província, de acordo com a legislação de 1824 (Nogueira,
1999: 35).
28. De acordo com Octaciano Nogueira, em matéria de administração municipal
a carta de 1824 modificou radicalmente o velho conceito colonial ampliando sensi
velmente a competência das Câmaras ainda que subordinando-as, clara e expressa
mente, à indiscutível autoridade do delegado do Executivo que era o Presidente da
Província. “Os Estados organizar-se-ão de forma que fique assegurada a autonomia dos
Municípios em tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse” (Nogueira, 1999:35).
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Contudo, essas Atas brindam os registros históricos da cida
de de São José dos Campos, com o perfil e o cotidiano dos su
jeitos sociais que habitavam a Vila e colaboraram para a cons
trução da atual cidade.
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Vanessa Cristina Morais Oliveira

O

discutir e compartilhar
descobertas feitas a partir da análise das Atas da Câmara
Municipal da Cidade de São José dos Campos da se
gunda metade do século XIX, fontes de pesquisa que permitiram
conhecer um pouco o cotidiano da população da época.
Embora as Atas sejam documentos oficiais da administração
municipal, não se pretende discutir a Câmara apenas como insti
tuição, mas obter informações úteis para a compreensão da socie
dade oitocentista, desvendando a dinâmica dos diversos tipos de
p re se n te c a p ítu lo b u sca
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relações que se estabeleceram na cidade, sobretudo, do papel desem
penhado pelos diferentes atores sociais que compõem a sua história.
Como ferramentas indispensáveis para o conhecimento da
história da cidade, as Atas viabilizam a percepção e a análise de
certas particularidades significativas da história. Embora o obje
tivo principal deste capítulo seja conhecer a história de São José
dos Campos por meio das Atas da Câmara Municipal, a análi
se baseou-se no cruzamento com outras fontes como o Código
de Posturas, o Jornal A Vida, os Almanaques, os Termos de
Arruamentos, os Mapas da População e as Correspondências re
cebidas e enviadas por essa mesma Câmara.
Considera-se importante ressaltar que o período tratado refere-se à História Imperial do Brasil, mais precisamente ao segundo
reinado, caracterizado e fundamentado em um ideal centraliza
dor que buscava garantir a atuação do poder exercido pela Corte
em todas as instâncias, incluindo o âmbito municipal29.
Foram analisadas as atas que correspondem, mais especificamen
te, aos livros das sessões da segunda metade do século XIX, que possi
bilitam detectar a modificação dos costumes, a ordenação do espaço
público e os meios empregados para o controle da população através
da aplicação ou não do Código de Posturas de São José dos Campos.
O estudo das atas, permitiu acompanhar as tendências, permanên
cias e mudanças ao longo desse período tão significativo em termos de
transformações para a História do Brasil, entre os quais destacam-se:
a abolição da escravidão que, em tese incorporou o negro à sociedade,
e a Proclamação da República, que resultou na mudança do regime
político e consequentemente na modificação da legislação eleitoral.
29.0 processo de centralização do poder imperial tem como um dos seus maio
res indicativos a criação das Câmaras Municipais em cada vila e cidade, como cor
porações administrativas, pela Lei de Io de outubro de 1828 (Glezer, 2007: 204).
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‘^ 'S ã o José: um breve histórico da cidade na segunda metade
do século XIX

Segundo Maria Aparecida Papali, a região do Vale do Paraíba
tanto Fluminense quanto Paulista é apontada por muitos autores
como uma região decadente na produção cafeeira, devido ao con
seqüente avanço do Oeste Paulista, principalmente a partir de 1870.
Embora não sejam inegáveis as irregularidades na produção cafe
eira desse período no qual várias cidades produtoras da região do
Vale do Paraíba passam a apresentar um decréscimo na produção,
em São José dos Campos, dados estatísticos apontados por Sérgio
Milliet indicam um crescimento significativo na produção cafeeira a
partir de 1850, tendo como ápice o ano de 1886 (Papali, 1996: 21).
Apesar do crescimento da produção cafeeira em São José dos
Campos, a produção da cidade diante das demais da região do
Vale do Paraíba não a caracteriza como um grande produtor cafeeiro, mas nem por isso o café era menos importante, pois im
pulsionava a economia movimentando o comércio e permitindo
a instalação e o funcionamento na cidade de casas de beneficiamento voltadas para exportação. Segundo Papali:
(...) o que interessa perceber é que São José dos Campos
vinha crescendo e se formando, tendo como base eco
nômica a produção do café, com todas as implicações
decorrentes desse processo (Papali, 1996: 21).
A paisagem que se tinha da cidade do interior descrita por via
jantes no século XIX foi pouco a pouco se modificando. Por volta
de 1860, Emílio Zaluar, descrevia São José da seguinte forma:
A vila, apesar de achar-se edificada sobre uma belíssima
eminência, não sobressai muito nem mostra grande de
senvolvimento, pois as casas são quase todas baixas, as
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ruas desiguais e mal alinhadas, e os dois largos que nela
se encontram não têm as necessárias saídas, e falta-lhes
o adorno de alguns edifícios que atualmente se acham
em construção, como a cadeia, a casa da câmara e a
igreja matriz (Zaluar, 1953: 115).
Analisando a documentação da Câmara Municipal desse perí
odo, percebem-se políticas visando mudar a São José descrita por
Zaluar na década de 60 do século XIX, políticas que, por meio de
normas, proporcionaram a organização do espaço público, o que
possibilitou o surgimento de novas ruas e caminhos de acesso.
Nesse sentido o Código de Posturas Municipais reuniu diversas
medidas referentes a essa questão de reorganização da cidade. Na
realidade, verifica-se a pretensão em conduzir a cidade às políticas
modernizadoras (Papali: 1996:6). Em 1880, o Almanach Literário
de São Paulo para o anno de 1881, descreve uma São José diferente
da vila descrita por Zaluar:
A cidade tem uma excellente cadêa, talvez a melhor do
norte da província, casinha matadouro publico. O commercio é bem activo e aos domingos reúne-se a feira
ou mercado que é um dos mais importantes do nor
te. Na cidade há duas machinas a vapor para beneficiar
café, além de mais quatro no município e varias machi
nas americanas para água (Almanach Literário de São
Paulo para o anno de 1881,1880: 170).
Discursos tão distintos de uma mesma São José, explicam-se
pelas mudanças ocorridas durante os vinte anos que se passa
ram entre os relatos. Zaluar, em 1860, descrevia uma vila, já o
Almanach Literário de São Paulo para o anno de 1881 descrevia
uma São José já elevada à categoria de cidade em 1864 e comarca
independente desde 1871. Ao longo desses vinte anos, as transfor
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mações ocorridas em São José não se limitaram a transformações
políticas, como sua elevação à cidade em 22 de abril de 186430 e
a mudança de seu nome que passou de São José do Parahyba31 a
São José dos Campos em 1871, mas também transformações urba
nísticas e estruturais indispensáveis ao seu desenvolvimento como a
instalação de lampiões de querosene para a iluminação pública em
1867, a construção do poço público para o fornecimento de água
inaugurado em 1879 e a chegada da Estrada de Ferro Central do
Brasil em 1876 e inaugurada em 1877, ligando o Rio de Janeiro, en
tão capital do país, a São Paulo, capital da Província, a qual, segundo
Wilson Cano, não ficou limitada à comercialização do café, mas teve
papel de extrema importância para a região do Vale do Paraíba:
(...) a ferrovia não serviu para a dinamização da produ
ção cafeeira, já que as condições do oeste paulista não
se apresentavam para a região, que possuía cafeeiros ve
lhos, produção em queda e ausência de terras para a ex
pansão da cultura. No entanto, facilitou o contato com
as duas grandes capitais, Rio de Janeiro e São Paulo, in
centivando novas atividades econômicas e expandindo
o comércio da região, que passa a ter nas proximidades
da estação ferroviária o novo referencial para o desen
volvimento das cidades (Cano apud Ricci, 2003: 8).
A ferrovia desempenhou importante papel na história de São
30. Elevada à categoria de cidade dia 22 de abril de 1864 pela Lei Provincial
n° 27, a estrutura administrativa da então São José do Parahyba não sofreu
grandes transformações. Entretanto a Câmara Municipal passou a contar com
nove vereadores; anteriormente como Vila contava com sete.
31. A povoação teve várias denominações: Vila Nova de São José, Vila de
São José do Sul e Vila de São José do Parahyba, nome com o qual foi elevada à
cidade. Pela Lei Provincial n° 47, de 2 de abril de 1871, passou a chamar-se São
José dos Campos.
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José dos Campos pois, ao facilitar o acesso à cidade, possibilitou a
vinda de muitos doentes de tuberculose atraídos pela esperança de
cura ou de uma melhora considerável em razão dos ares da cidade.
^ A t a s da Câmara de São José: um passeio pela história do
Brasil da segunda metade do século XIX

O século XIX foi um período significativo para a América,
envolvendo a formação de Estados Nacionais, dentro do qual,
Brasil, Uruguai e Argentina buscavam se consolidar como nações.
Dentro deste quadro de consolidação que encontra-se o confli
to internacional de maior repercussão na História do Brasil, a
Guerra do Paraguai (Doratioto, 2002: 23). Segundo Francisco
Doratioto, um dos motivos apontados como causa do conflito
diz respeito às rivalidades geopolíticas entre os países envolvidos,
embora outros estudiosos como Chiavenato (1998: 37), apontem
o imperialismo inglês como grande causador do conflito.
O conflito entre Brasil e Paraguai que começou com o ataque
ao navio brasileiro, Marquês de Olinda em 1864, durou pouco
mais de cinco anos, chegando ao fim no ano de 1870 com a vi
tória dos países da Tríplice Aliança32. Como resultados do con
fronto, um Paraguai arrasado, milhares de brasileiros, uruguaios,
argentinos e paraguaios mortos, vítimas dos campos de batalha
ou de doenças e epidemias como o cólera, beribéri e a varíola.
No âmbito nacional, a Guerra do Paraguai serviu como meio
de fortalecimento do Exército Brasileiro, valorizando a força
32. Em 1° de maio de 1865, Brasil, Argentina e Uruguai assinaram o Tratado
da Tríplice Aliança. Após a assinatura do tratado o Brasil intensifica o recruta
mento de soldados e convoca batalhões de “voluntários da pátria”, a maioria:
pobres, mulatos e negros.
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militar pela atuação no conflito que a princípio contava com a
Guarda Nacional composta por homens despreparados.
A Guerra do Paraguai mobilizou grandes recursos financeiros,
além de um grande contingente de homens, entre os quais escra
vos e libertos. De acordo com o Álbum de S. José dos Campos de
1934, vários foram os voluntários que se apresentaram dispostos
a lutar no conflito iniciado em 1864:
Explodindo a guerra contra o Paraguay, foi enorme o
enthusiasmo nesta cidade (...) Apresentaram-se innumeros moços dispostos a sacrificar a vida pela Patria,
seguindo elles para a lucta em 19 de outubro de 1865
(Caldeira, 1934: 83).
Em 1867, o mesmo entusiasmo não aparece presente, como
comprova a recusa à solicitação do Presidente da Província de São
Paulo, José Tavares Bastos, para a realização de uma reunião com
intuito de formar um contingente a ser enviado ao Paraguai. A
Câmara Municipal justifica por meio do documento enviado ao
Presidente da Província no ano de 1867, a impossibilidade de re
alizar tal reunião, alegando e ressaltando o descontentamento e a
frustração do município frente ao descaso da administração pro
vincial que pareceu ignorar os sacrifícios dos munícipes que não
mediram esforços para apoiar o país durante a Guerra do Paraguai,
tanto em termos de vidas quanto de recursos financeiros:
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor - A Câmara
Municipal desta cidade reunida extraordinariamente
para deliberar sobre o que Vossa Excelência, a ella ex
põe em confidencial circular de 3 do corrente, tem a
honra de responder a Vossa Excelência o seguinte: (...)
esta Câmara reconhece a necessidade em que se acha o
paiz de ter um novo exercito prompto para qualquer
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eventualidade que se apresente (...) que o pedido de
Vossa Excelência a esta Câmara e as autoridades e cida
dãos influentes para em reunião combinarem os meios
de remeter-se gente para a guerra e dinheiro para os
gratificar é pedido muito justo e louvável, mas que tudo
quanto a Câmara reconhece ser justo infelizmente não
o pode satisfazer pelas rasões que passa a expor: - esta
cidade Excelentíssimo Senhor, pobre como é não ficou
atraz das outras localidades ricas em dar amostras de
seu patriotismo. Quantia não pequena foi dada para
aquisição de voluntários, e esses patriotas que concor
rerão com seu dinheiro, alguns com sacrifício, até hoje
nenhuma recompensa tiveram, quando as recompensas
em largas escalas tem havido para indivíduos que nada
fizerão. Desta cidade tem sahido não pequeno número
de soldados para a guerra e entre elles officiaes , taes
como o capitão João M. de Farias, casado tendo 4 filhos,
que por amor da Pátria o fez abandonar e lá na guerra
miseravelmente morreu em um hospital, ficando a viú
va e filhos abandonados nessa cidade de São Paulo, que
a não ser o bom Pae que tem essa viúva o importante
Major Luiz A. da S. fidalgo (...) ficaria essa viúva e fi
lhos reduzidos a miséria e quem sabe ao que mais. (...)
vários soldados que para lá forão, bem poucos consta
existir. Os cidadãos que com tanto patriotismo invidarão os maiores esforços para esta cidade apresentar um
numero não pequeno de voluntários (...) nenhuma re
compensa tiveram. Assim esta Câmara (...) conhecendo
que o município se acha exhausto de gente e de dinhei
ro sente dizer a Vossa Excelência porque será baldada
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toda e qualquer deligencia para conseguir gente para
essa guerra no território Paraguay, porque geralmen
te se esytanha e desconfia de estar tantos milhares de
brasileiros entregues ao commando dum estrangeiro.
Que ao mais cedo, ou mais tarde hade mostrar que só
procura desgraçar o Império. Esta Câmara prevalecese
da ocazião para manifestar a Vossa Excelência que além
das rasões que ficão expendidas, as quaes lhe fazem não
se dirigir aos seus munícipes, outras se tem dado que
de alguma maneira tem lhe tirado aquella importância
que deve ter, e essas razões são estas: a Câmara formu
lou vários artigos de Posturas, que achou de necessi
dade para o bem publico (...) e não sendo de gosto de
algum este escreve uma carta a um Deputado e lá na
Assembléia foi sepultada essa Postura. Vários officios
a Câmara tem dirgido a Presidência para negócios ur
gentes e a bem do Município (...) e nem resposta tem
tido, quando para Mogy das Cruzes da-se 4:500$ para
estradas e para Jacarehy 1:500$. Esta Câmara como
acontece actualmente, paga casa para funcionar o jury,
dá dinheiro para a Egreja, paga o mais que é necessário
as suas despezas e tudo sahe de seus munícipes, e es
tes munícipes só são lembrados para irem morrer no
Paraguay e darem dinheiro para os que lá vão. Vossa
Excelência desculpará a franqueza com que a Câmara
unanimente falia a Vossa Excelência. Paço da Câmara
Municipal de São José do Parahyba 19 de Setembro de
1867 (...) (Ofício apud Caldeira, 1934: 83-85).
Nesse momento ganhava ainda mais força a progressiva de
sarticulação do sistema escravista que, desde meados da segunda
131

metade do século XIX, contava com a Lei Eusébio de Queirós,
proibindo o tráfico negreiro. As décadas posteriores, por discus
sões políticas que ganham maior impulso devido às políticas na
cionais emancipacionistas, como a Lei do Ventre Livre (1871) e
a do Sexagenário (1885). Discussões cada vez mais acirradas a
respeito da escravidão, a atuação mais presente do movimento
abolicionista e a agitação escrava provocam abalos na estrutura
do regime escravocrata prestes a ruir.
Neste sentido, acredita-se que as Atas podem revelar as intera
ções e tensões ocorridas no interior da sociedade joseense de fins
do século XIX, no que se refere à questão da abolição e a sua po
sição diante do iminente fim do trabalho escravo. Esse fato levou
a Câmara na sessão do dia 24 de janeiro de 1888 a convocar uma
reunião com os proprietários de escravos para discutir a respeito
da libertação, propondo libertar todos os escravos do município
até o dia 31 de dezembro do mesmo ano, como consta na Ata da
reunião realizada dia dezenove de fevereiro de 1888:
Acta da reunião dos possuidores de escravos convoca
dos por deliberação da Camara
Aos dezenove dias do mez de Fevereiro de 1888 nes
ta Cidade de S. José dos Campos, a sala da Câmara
Municipal da mesma ao meio dia, achando-se prezentes
o Prezidente da Câmara Vereadores e cidadãos abaixoassignados; o primeiro expoz o motivo da convocação
constando da circular de 24 de Janeiro ultimo, notando
que pelo comparecimento e verificado [que] nada se
podia adiantar com relação a libertação do município
a menos de aconselhem qualquer expediente a respei
to. Pelo Vereador Gonçalves de Freitas foi aprezentada a
seguinte indicação: Indico para que os senhores possui132

dores d’escravos no município libertem os mesmos no
dia 31 de Dezembro do corrente anno, dia em que deve
rão dar baixa na Collectoria desta cidade, exceptuando
os que já tenham fugido e os que desta data em diante
fugirem. De tudo que for resolvido nesta reunião será
lançada em acta e assignada por todos que da mesma
indicação quizerem adherir.
Indico mais, para que todos os Senhores marquem um
módico salário mensal para seus escravos, de conformi
dade com suas aptidões de trabalho.
Pelo Prezidente foi dito que ao não ser possível a liberta
ção immediata entendia que podião adiantar mais alguma
couza na proposta, declarando livres escravos com a con
dição de continuarem nos serviços até 31 de Dezembro;
assim como mudando a ultima parte da proposta, o salá
rio - em gratificação pelos serviços que prestar.
Não havendo mais observações a respeito rezolveu-se
não aprovar a proposta nem emenda que por ser um
compromisso pessoal carece da prezença de grande par
te dos possuidores d’escravos para dar rezultado.
Do que para constar lavrei esta acta que assignão Eu
Bento Emygdio de Salles Secretario que escrevi. Francisco
Paes de Brito, João Augusto Gonçalves de Freitas.
Joaquim Ferreira Lima, Francisco Rafael da Silva Junior,
José Bruno de Alvarenga, Antonio Arnaldo de Oliveira,
Rezende Pires de Moraes, José Leite das Neves, Antonio
José Villaça, está conforme ao original ao qual me repor
to. S. José dos Campos, 21 de Fevereiro de 1888.
O Secretario Bento Emygdio de Salles (apud Jornal A
Vida, 11/3/1888).
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Embora a proposta não tenha sido aprovada, ela traz indícios
sobre o posicionamento dos proprietários de escravos da cidade.
A ausência de muitos na reunião para discutir a questão pode
demonstrar que tal idéia de libertação não era vista com bons
olhos por todos. A realização da reunião com os proprietários
de escravos e as propostas nela discutidas demonstraram que a
Câmara estava ciente de que o fim da escravidão se tratava apenas
de uma questão de tempo. Tal certeza deve-se em parte ao clima
presente no país, envolvendo o acirramento das discussões entre
escravistas e abolicionistas. Jornais e periódicos discutiam o des
tino do sistema escravocrata.
A Abolição ganhava cada vez mais força no decorrer das últi
mas décadas do século XIX. Jornais abolicionistas denunciavam as
atrocidades praticadas contra os escravos, apontando a Abolição
como única forma de se colocar um fim em tamanha violência, o
que aconteceu após a sanção da Lei 3.353, pela Princesa Isabel em
13 de maio de 1888, meses antes da data pretendida pela Câmara
de São José dos Campos. A Lei Áurea tornou assim, oficialmente
extinta a escravidão em todo o território brasileiro.
Segundo jornais e estudos da época iniciou-se, a partir de en
tão, um grande esforço para a preparação dos festejos que ocorre
ram em toda a Província de São Paulo logo após o conhecimento
da promulgação da Lei que colocou fim a escravidão. Embora
a Abolição não tivesse agradado a toda a população, principal
mente os fazendeiros do Vale do Paraíba, os festejos não deixa
ram de acontecer, mesmo que de forma moderada. Em São José
dos Campos, segundo o Jornal A Vida, após declarada extinta a
escravidão, a Câmara Municipal organizou uma comissão para
tratar dos festejos em prol da abolição, convidando os munícipes
a fazerem o mesmo:
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O presidente da camara em homenagem a lei de extin
ção da escravidão no Brazil, mandou iluminar e embandeirar o edifício da câmara por 3 dias em nome da
mesma que os munícipes igualmente iluminassem as
frentes das suas cazas (Jornal A Vida, 20/5/1888).
Em 15 de novembro de 1889, o país passou por transfor
mações em seu sistema político, dando início à República.
Para Emília Viotti da Costa, dentre os fatores que concorre
ram para a mudança de regime destacam-se: o fim da escra
vidão que teria provocado o descontentamento dos grandes
proprietários de escravos, as desavenças entre a Igreja e a
M onarquia por conta do choque de interesses que envolveram
o sistema de padroado, adotado no Brasil, no qual o im pera
dor controlava o clero e a busca por uma maior autonomia
da Igreja pretendida pelo movimento de renovação com an
dado pelo Vaticano, além da pressão exercida pelos grupos
compostos pela elite civil que pretendia uma maior autono
mia das províncias através de um novo regime apoiado pelo
Exército (Costa, 1994).
A proximidade entre a Abolição da escravidão no Brasil em 13
de maio de 1888 e a Proclamação da República em 15 de novem
bro de 1889 pode levar a supor que a Abolição foi a causa princi
pal da queda da Monarquia no país. Entretanto, Emilia Viotti da
Costa atenta para o fato de que,
A Abolição não é propriamente causa da República,
melhor seria dizer que ambas, Abolição e República, são
sintomas de uma mesma realidade; ambas são reper
cussões, no nível institucional de mudanças ocorridas
na estrutura econômica do país que provocaram a des
truição dos esquemas tradicionais. O mais que se pode
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dizer é que a Abolição, abalando as classes rurais que
tradicionalmente serviam de suporte ao Trono, precipi
tou a sua queda (Costa, 1994: 328).
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Fig . i - Jornal A Vida do dia 20 de maio de 1888. Fonte: Núcleo de pesquisa
Pró-Memória.
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Várias tendências envolviam o movimento republicano distin
guindo o movimento paulista do carioca, no que se refere princi
palmente à questão do trabalho escravo, cujo movimento carioca
pregava sua extinção, ideia da qual, o movimento republicano pau
lista, fundador do PRP - Partido Republicano Paulista, não parti
lhava, concentrando-se na ideia da implantação de uma República
Federativa que desse maior autonomia às províncias, a ponto de de
terminar os rumos da economia sem a interferência do Império, para
isso, contou com o apoio, segundo Maria Efigênia Lage de Resende,
de militares influenciados pela ideologia positivista que, comanda
dos pelo Marechal Deodoro da Fonseca derrubaram o imperador D.
Pedro II no dia 15 de novembro de 1889 (Resende, 2006:104).
Com a Proclamação da República ocorreram mudanças na es
trutura administrativa de todo o território nacional, resultando uma
maior autonomia para as províncias agora tidas como Estados mem
bros da Federação, ao mesmo tempo em que a administração muni
cipal contava com o Conselho de Intendência composto por vereado
res. As Atas permitem, então, ver o grau de transformação ocorrido
na passagem do Império para a República que ocasionou mudanças
profundas tanto no âmbito da política nacional quanto local:
Aos desessete dias do mês de novembro de mil e oitocentos e oitenta e nove, nesta cidade de São José dos
Campos, em Paço Municipal, pelas quatro horas da
tarde, reunidos os senhores Vereadores Francisco Alves
Fagundes, José Augusto de Gonçalves de Freitas, José
Bruno de Alvarenga e Theotonio de Oliveira Miragaia,
sob a presidencia do primeiro faltando os mais senho
res e não havendo porisso numero legal foi convidado
o immediato Francisco Luiz de Andrade e Almada para
prefazer o numero sufficiente e comparecendo este,
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pelo presidente foi deferido o seguinte juramento: Juro
nos Santos Evangelhos desempenhar as obrigações de
vereador da Câmara Municipal desta cidade e de pro
mover quanto em mim couber, os meios de sustentar a
felicidade publica. Acceito por elle o mesmo juramento,
tomou o assento que lhe competia como vereador desta
Câmara e verificando haver numero legal, pelo Senhor
Presidente foi aberta a sessão. Pelo Senhor Presidente
foi declarado que a presente reunião era para consti
tuir o governo provisório conforme consta da acta
apresentada pelo mesmo a qual vae transcripta e é a
seguinte: Aos 17 dias do mez de Novembro de 1889 no
Paço da Câmara Municipal da cidade de São José dos
Campos onde se achavam reunidos os membros do
Partido Republicano procedeu-se a eleição do governo
provisório sendo aclamado os seguintes cidadãos: Para
Presidente Francisco Alves Fagundes; vice-presidente,
Antonio Domingues de Vasconcellos e secretário Alfredo
Augusto de Oliveira. E para constar lavrou-se a presente
acta que vae assignada por todos os membros do Partido
e mais que a elle adherirem. Paço da Câmara Municipal
de São José dos Campos, 17 de Novembro de 1889.
Francisco Alves Fagundes, presidente. Antonio
Domingues de Vasconcellos - Alfredo Augusto de
Oliveira. Apresentando-se o governo provisório oficial
mente a esta Câmara depois de ter sido lida a acta declarada,
foi pela mesma Câmara reconhecido como tal por ter sido
acdamado. Do que para constar lavrei a presente acta que
assignam. Eu, Bento Emygdio de Salles, secretario o escrevi
(Ata da Sessão de 17/11/1889 apud Caldeira, 1934:94-95).
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Proclamada a República, a reestruturação da administraç ao
municipal não representou rompimento radical com as normas vigentes do período imperial, as Posturas como instrumento de con
trole continuaram como base das medidas organizacionais da nova
administração pública responsáveis pela regulamentação do con
vívio social. Em São José dos Campos, o Conselho de Intendência
Municipal, composto dos Senhores: José Pacheco Netto, Joaquim
Silvério e Remo. Cônego Francisco de Oliveira Lima, foi empossa
do no ano seguinte à Proclamação da República.
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Fig . 2 - Ata da sessão do dia 17 de novembro de 1889. Fonte: Arquivo
Público do Muuicípio de São José dos Campos.
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‘^'N arrativas do cotidiano: Atas da Câmara e Código de Posturas

A análise das Atas demonstra que na segunda metade do sé
culo XIX a Câmara exercia poder sobre a organização espacial
da cidade, tanto na limpeza e arruamento, matadouro, merca
do, quanto nas festas, concessões de licença para os comercian
tes, além da segurança pública. Além disso, as Atas registraram
uma variedade de assuntos que envolviam não só a atuação dos
vereadores, como dos demais funcionários, tais como fiscais, por
teiros e inspetores de caminhos. Ficaram ainda registradas diver
sas situações que envolviam a população, revelando dessa forma
flagrantes comuns de ordem administrativa, e fatos da vida da
cidade de São José dos Campos em seu cotidiano.
Dos mais variados assuntos discutidos nas sessões da Câmara
Municipal, os mais freqüentes eram as nomeações, exonerações
de funcionários, obras públicas como a manutenção de pontes
e abertura de caminhos, multas, impostos e concessões de terre
nos. Apesar de fatores apontados anteriormente indicarem uma
autonomia administrativa da Câmara, não se pode desconsiderar
que esta dependia da Assembleia Legislativa e do Presidente da
Província para obter a aprovação de muitas de suas ações, tendo as
sim, uma autonomia limitada, demonstrada pelo corpus documen
tal, o que explica a ausência de discussões referentes à votação dos
orçamentos municipais, tendo em vista o fato de que nessa época,
os orçamentos municipais eram votados na Assembleia Provincial.
A passagem abaixo transcrita, e localizada na Ata da sessão do dia
17 de janeiro de 1888, ilustra o que foi colocado anteriormente:
Ia - Do vereador Francisco Rafael, propondo que con
vindo solicitar na Assembléa Provincial algumas ver
bas para occorrer a vários serviços, sejam incluídas no
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orçamento Provincial as verbas seguintes: Para a Ponte
sobre o Parahyba e pontilhão 10:000$000. Para á ponte
do Buquira e pontilhão 4:000$000. Para á estrada d’aqui
a Parahybuna, pelo local mais conveniente 5:000$000.
Para á estrada d’aqui a Jambeiro 4:000$000. Para a es
trada do Rio do Peixe e as extremidades deste município
pelo Valle de Santa Bárbara 2:000$. Para a estrada que
d’aqui vai as divizas de Minas por Santo Agostinho ou
outro lugar mais conveniente 4:000$. Para os consertos
e melhoramentos necessários na Igreja Matriz 2.000$.
Para os consertos e melhoramentos no edifício desta
câmara 2.000$000 (apud Jornal A Vida, 29/1/1888).
Neste momento, os Códigos de Posturas33 e as Atas da Câmara
como importante lócus documental permitiram uma reconstituição
particular da história de São José dos Campos no que diz respeito tan
to à administração pública, quanto ao cotidiano da cidade, tendo em
vista que eram comuns, nas sessões realizadas pela Câmara, discus
sões e constantes requerimentos baseados nos artigos das Posturas,
os quais passavam nos fins dos oitocentos por reformulações.
A discussão sobre a infração de artigos das Posturas tinha
presença constante nas sessões da Câmara. No caso descrito
a seguir, a infração, fruto de denúncia de uma m oradora que
cobra providências da edilidade municipal na Ata da sessão
33. De acordo com Carvalho, que estudou a atuação do poder público na
cidade de Campinas (1850-1889), as Posturas representam uma iniciativa de or
denamento da organização urbana, um disciplinamento da vida na cidade, na
medida em que regulamentam as construções, os alinhamentos dos logradou
ros, o abastecimento, o funcionamento do mercado, o lazer, os cuidados com
incêndios, os cemitérios, entre outras atribuições, procurando estabelecer os cri
térios essenciais para o convívio social no interior da urbe, dentro dos preceitos
de “civilização” difundidos na época (Carvalho, 2008: 2).
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do dia 16 de janeiro de 1888, conforme as Posturas, demonstra
que os moradores tinham conhecimento do conteúdo do código
o qual regulamentava suas vidas fazendo, desta forma, parte do
cotidiano do município:
De Francisca Maria dos Anjos rezidente no bairro
do Turvo deste termo, denunciando João Albino de
Medeiros pelo facto de ter posto fogo em uma roçada
sem cumprir o preceito do artigo 122 das Posturas, afim
de ser o mesmo multado, para o que indica as testemu
nhas da infração (apud Jornal A Vida, 29/1/1888).
As instruções também determinavam sobre a limpeza da cida
de, e questões de infraestrutura como o cuidado com o abasteci
mento de água, os consertos das vias públicas, como pontes, ruas,
caminhos, estradas e destruição de formigueiros, este último, se
gundo o jornal A Vida34, era de interesse comum, cujo projeto para
o extermínio de formigueiros do Vereador Gonçalves de Freitas
mereceu congratulações do referido jornal no ano de 1888.
As solicitações para a abertura de caminhos tornaram-se uma
constante nas últimas décadas do século XIX, como demonstra o
requerimento pedindo abertura de atalho discutido na sessão do
dia 30 de janeiro de 1888:
Pelo Senhor Vereador Francisco Rafael foi proposto
que a abertura do atalho que esta Câmara orientou ao
34.
O Jornal A Vida fundado em 1886 pelo farmacêutico Antero de Paula
Madureira proporciona uma leitura sobre a São José da segunda metade do século XIX,
pois, servindo como instrumento de cobrança e de denúncia permite perceber uma
cidade cheia de contendas, onde alguns grupos de moradores faziam muitas cobranças
em relação ao andamento da Câmara Municipal, denunciando funcionários, gastos
considerados inúteis, os altos impostos cobrados pela Câmara, a má conservação de
ruas e estradas, o descuido com a higiene e saúde da população, enfim, tudo aquilo que
significa olhar pelo bom desenvolvimento de uma municipalidade (Papali, 1996: 3).
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Inspector Delfino José Leme, no bairro do Serimbura
seja declarado de utilidade municipal, para que, cazo
o dono, ou oponham, seja feita a competente desapro
priação seguindo-se em termos legaes, e ficando o prezidente desta Câmara encarregado de tratar disto (apud
Jornal A Vida, 11/3/1888).
A abertura de caminhos, entretanto, não aparecia como uma
questão unânime, principalmente por parte do proprietário do
terreno, o que pode ser explicado tanto por uma provável rixa exis
tente entre os interessados, quanto pelo fato de que o proprietário,
ao ter sua propriedade declarada de utilidade pública não rece
beria do poder municipal algum tipo de ressarcimento imediato,
considerando que os recursos municipais eram bastante limitados
e o governo provincial não se dispunha a arcar com o custeio das
indenizações35. Tal situação pode explicar o requerimento pedindo
que a Câmara reconsidere a decisão tomada na sessão anterior que
declarou como de utilidade pública uma chácara no Serimbura:
Acta do 8o dia de sessão ordinária em 31 de Janeiro de 88
Prezidencia do Senhor Vereador Paes de Britto.
Foi lido requerimento de Generoso Rodrigues Batalha
pedindo que esta Câmara reconsidere o acto em que
declarou de utilidade Municipal a abertura da estrada
por terreno da chácara que elle possue no Serimbura
entende que o publico desta e do Serimbura não precizam de tal caminho que serve unicamente a Delfino
José Lemes. Passou em discussão com observações dos
srs. Francisco Rafael e Gonçalves de Freitas, e foi indefe
rido (apud Jornal A Vida, 18 de março de 1888).
35. Era comum desde o início do século XIX, uma forma negociada em que
os proprietários faziam a doação de seus terrenos para a abertura de caminhos e
de ruas em troca de isenção de impostos e obrigações futuras (Simoni, 2006: 3).
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Tanto os requerimentos quanto deferimentos de solicitações
que atendem às exigências do poder público, apresentam preo
cupações de uma cidade que busca se urbanizar, através princi
palmente de políticas modernizadoras, visando ao alinhamento,
calçamento e as regulamentações das construções, de modo a pro
porcionar a cidade aspectos funcionais de vida urbana, tais como
a abertura de portas e janelas, cujo serviço deveria ser aprovado
pela Câmara, cabendo ao morador, portanto, pedir autorização
para tal. Deferido o pedido, a Câmara indicava quais materiais
deveriam ser utilizados, demonstrando, assim, uma preocupa
ção com o embelezamento da cidade, o que resultou em 1872
no capítulo Alinhamento, limpeza e embelezamento da cidade, das
Posturas, cujo 3o artigo regulamentava as construções:
Ninguém poderá edificar, nem reedificar casas dentro
do limite da Cidade, sem ser no alinhamento, que será
pela planta da Camara, sob pena de trinta mil reis de
multa (Código de Posturas, 1872).
As instruções atentavam ainda para a higiene e a salubridade
pública através de medidas que visavam estabelecer parte de uma
política sanitária, sendo feitas orientações sobre o funcionamento e
as condições de higiene do matadouro e do mercado. A criação de
porcos e de outras reses era outro assunto muito discutido nas ses
sões da Câmara, regulamentada pelas Posturas, como o código de
1873 proibindo a presença de porcos em áreas comuns à popula
ção, como as ruas, recaindo em multa tal infração que caracterizava
a cidade ainda como predominantemente rural.
A política sanitária contava com discussões sobre o estabe
lecimento de hospitais, casas de saúde, cemitérios. Nesta época
uma das grandes preocupações da população da cidade referiase a medidas de combate e prevenção da varíola, popularmente
conhecida como bexigas.
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Acta do 7o dia da sessão ordinária em 30 de Janeiro de 1888.
Pelos Vereadores Francisco Rafael e Gonçalves de Freitas
foi proposto o seguinte: Que esta Câmara solicite
d’Assembléia Provincial a concessão de duas Loterias,
sendo uma para com seu producto fazer-se uma caza
para receber-se variolozos, necessidade esta demonstra
da nos casos de epidemias que pouco aqui se deram, e
outra para começo da construção de uma caza de ca
ridade construção que uma vez começada não faltará
dinheiro fornecido por particulares para conclusão da
obra e custeio do estabelecimento. Passou em discussão
e foi approvado (apud Jornal A Vida, 1/3/1888).
A Ata demonstra a necessidade de se construir um local de trata
mento para os doentes de varíola, os quais seriam desta forma, isola
dos. Além disso, no texto da Ata, o vereador Francisco Rafael desta
ca o fato de que na cidade poucas epidemias ocorreram. Entretanto,
surtos de varíola foram comuns em todo o país durante o século
XIX, levando várias cidades como a capital da província a construir
dispensários para os doentes, o que deve justificar a atitude adotada
pela Câmara em relação às casas e demais pertences de um doente,
na Ata do 4o dia da sessão ordinária em 26 de janeiro de 1888:
(...) O Prezidente submetteo a consideracção da Câmara
o expediente tomado hontem por elle Delegado de Policia
auxiliados pelo Senhor Vereador Gonçalves de Freitas
modando o official de Justiça Antonio Correa de Moraes
e mais pessoas que com elle estiveram na caza affectada
por bexigas no lugar denominado - Bica e consultan
do sobre o expediente a tomar-se com relação a caza e
objectos ríella existentes. (...) O Vereador Gonçalves de
Freitas concordando com o Vereador Francisco Rafael,
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terminou lembrando que tomadas as precisas provi
dencias podia se descobrir a caza, inutilizar a roupa im
prestável que nella existe bem como outros objectos em
iguaes circunstancias e lavar-se lá e passar-se a caza em
que se acha Moraes a roupa prestável: descoberta a caza
ficar exposta ao rigor do tempo por 60 dias, a Camara
auxiliara depois para a reconstrucção e definitiva desinfecção da caza (apud Jornal A Vida, 26/2/1888).
Em 1873, os capítulos de Construção, reparos e conservação das
estradas e Alinhamento, limpeza e embelezamento da cidade, do
Código de Posturas confirmam este período da segunda meta
de do século XIX de grandes implicações visando a uma política
modernizadora que implicasse uma urbanização do município.
Este mesmo capítulo das Posturas demonstra que a participação
dos moradores era indispensável ao desenvolvimento da infraestrutura da cidade, cabendo a estes a obrigação de enviar tra
balhadores para a execução de tais serviços, assim como consta
também no segundo artigo capítulo dafactura das estradas:
Para a factura das estradas, os moradores mandarão
trabalhadores, no dia designado pelo Inspetor. Os tra
balhadores serão dados em proporção; o que tiver um,
mandará um, o que tiver trez, mandará dous; o que ti
ver cinco, mandará trez, e assim por diante, na razão de
dous terços (Código de Posturas, 1873).
Através das Atas e dos Termos de Arruamento, principal
mente a partir de 1880, percebe-se que o arruamento de terras,
tanto por iniciativa da Câmara como de particulares tornou-se
mais freqüente enquanto as posturas municipais mais rigorosas
passaram a regular os procedimentos de nivelamento e alinha
mento das ruas.
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Com um rol muito maior de detalhes que regulam o ar
ruamento, aparecem novas preocupações relacionadas a uma
maior precisão das normas para abertura de caminhos e as
responsabilidades atribuídas ao arruador, situações que pa
recem ter se tornado mais rotineiras, nas últimas décadas do
século XIX.
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Fig . 3 - Termo de Arruamento do dia 30 de setembro de 1884. Fonte:
Arquivo Público do Município de São José dos Campos.
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Paralelamente ao arruamento de terras municipais pela
Câmara, ainda era comum a concessão gratuita de terrenos, o
que contraria de certa forma a Lei de Terras de 185036, quando a
terra passou a ser uma mercadoria adquirida apenas por meio da
compra. Entretanto muitos moradores da cidade de São José dos
Campos adquiriram terras por meio de concessões municipais.
De acordo com Lucia Noemia Simoni, esse tipo de concessão de
terra era ainda uma prática comum nos municípios:
Este quadro se aprofunda após a Independência e ape
nas em 1850 o governo imperial formula as bases legais
para a regulamentação da propriedade de terras. O foco
central desta legislação foi, no entanto, a terra rural,
sendo mantida a prática tradicional das concessões de
terras dos rocios pelas Câmaras, apesar das transforma
ções por que passavam as cidades no Brasil, sobretu
do aquelas sob o impacto tanto da inserção de novos
produtos agrícolas no mercado internacional, quanto
ao ímpeto comercial decorrente do desenvolvimento
industrial europeu (Simoni, 2005: 2).
A concessão de terras, segundo Murillo Marx, desempenhou
um importante papel não apenas em relação a sua distribuição,
como também em razão da organização das cidades quanto ao
seu traçado, conforme a construção e abertura de caminhos,
ruas e estradas:
36. A historiografia brasileira sobre as questões de propriedade territorial
em geral assinala a Lei de Terras - Lei n° 601 como marco fundamental de
transformação da terra em mercadoria, a qual só poderia ser adquirida a par
tir de 1850, quando foi promulgada a lei, por meio da compra. Entretanto é
possível comprovar que em várias vilas e cidades da Província de São Paulo, as
Câmaras Municipais continuaram concedendo a terra comunal para os mora
dores até o final do século XIX (Glezer, 2002: 3).
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Assim, a gratuidade do acesso à terra em sua forma le
gítima foi determinante na expansão das cidades brasi
leiras. A formação de terrenos para doação, quando não
à beira de estradas ou caminhos existentes, consistiu na
abertura de novas ruas em terras municipais, por meio
do estabelecimento de alinhamentos determinando
seus limites e o nivelamento aplainando o leito carroçável. O desenho dos traçados e dos terrenos formados,
bem como suas dimensões partiu sempre da decisão
das câmaras, sendo dada preferência aos traçados ortogonais o quanto possível em vista das irregularidades
do relevo. Devido à grande importância das ruas como
espaço de trânsito dos habitantes, a valorização das tes
tadas ou frentes dos terrenos, resulta em lotes estreitos
e alongados, muitas vezes tendo a dimensão de fundos
indeterminada, pois o que importa é o contato com a
cidade (Marx apud Simoni, 2006: 8).
Intensifica-se no final do século XIX a preocupação da Câmara
Municipal em relação à infraestrutura da cidade, principalmente
com relação à execução de medidas de saneamento, transporte
público e abastecimento de água, dentro de um momento no qual
a cidade começava a contar com um novo tipo de imigração que
marcaria a São José do século XX, segundo Tânia Bittencourt:
A imigração de tuberculosos para São José dos Campos
é anterior a construção dos sanatórios. Não há registros
para determinar o inicio deste processo, sabendo-se ape
nas que, em fins do século XIX a cidade já era procurada,
em razão das suas características climáticas. É provável
que tenha sido a divulgação de sucessos alcançados por
alguns doentes, especialmente médicos contaminados
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que induziu a vinda de outros doentes. A inauguração da
Estrada de Ferro Central do Brasil (1876) ligando o Rio
de Janeiro, capital do país, a São Paulo, capital da provín
cia facilitava o acesso (Bittencourt apud Lessa, 2001:40).
É nesse cenário de mudanças, voltado para o desenvolvimento
e pela busca de urbanização do espaço na passagem do século
XIX para o século XX, que São José dos Campos começa a pas
sar por transformações que mudariam o rumo da sua história e
da sua economia adentrando um período que ficaria conhecido
como a fase sanatorial, responsável pelo impulso econômico e es
trutural da cidade no século XX, quando passou a atrair doentes
tuberculosos em razão do seu clima e de seus ares.
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traçar um panorama do
I
\ l município de São José dos Campos nas primeiras décadas
X * do século XX, por meio das Atas da Câmara Municipal
classificadas pelo seu conjunto como CM 29 (1908 a 1929), CM 28,
referente ao Livro de Termos de Contratos (1902 a 1915) e CM 23,
que corresponde ao Termo de Entrega da Rede de Esgotos da Cidade
de São José dos Campos (1921 e 1922). Outras atas consultadas fo
ram: a CM 12, referente ao Livro de Serviços e Construções (1913) e
o Livro de Registro de Código de Posturas (1894 a 1903).
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Fruto das mudanças político-sociais do momento em que se
configuram como processo de formação da modernidade brasi
leira37, as transformações de São José dos Campos nesse período
sinalizam para a reconfiguração do seu espaço urbano em busca
de uma nova imagem da cidade: a de cidade moderna.
Sendo assim, torna-se imperativo apresentar um breve con
texto do município. As transformações urbanas nas cidades bra
sileiras eram ditadas por tendências homogeneizantes, mas se
concretizavam com profundas particularidades em cada uma
delas, o que torna primordial a compreensão do início desse pro
cesso pelo qual passou a cidade de São José dos Campos.

Fig. i - Antiga sede do Paço Municipal de São José dos Campos na Avenida
15 de Novembro. Fonte: Arquivo Público do Município de São José dos Campos.
37. Segundo Márcia Padilha (Apud Candioto, 2008), compreende-se como
modernidade brasileira no início do século XX as aspirações, idéias, valores e
conceitos da burguesia ascendente da época, principal articuladora das obras
de modernização das cidades. De acordo com a autora, inclui entre outras coi
sas, a higienização, o embelezamento e a racionalização do espaço urbano.
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' ^ Em busca da cidade moderna

A atividade cafeeira no início do século XIX transformou-se
no principal produto responsável pelas exportações brasileiras.
Nos moldes de uma economia agrária e escravista, os principais
núcleos econômicos do período concentravam-se no campo.
Mesmo São José dos Campos pouco representativa no cenário
nacional, tinha sua economia baseada na produção do café.
Segundo Reis Filho (2006), até o final do século XIX muitas vilas
e cidades menores eram construídas para acomodar os moradores
abastados das fazendas aos domingos ou em dias de festa. Isso lhes
conferia o aspecto de abandono, a exemplo da impressão que o bo
tânico e viajante francês Saint-Hilaire teve de Taubaté em 1822.
Sobre os costumes e paisagens do século XIX, Saint-Hilaire
relatou as principais características das vilas e cidades do interior
do Brasil. Pelo tipo de moradia - sobrado ou casa térrea, defi
niam-se riqueza e pobreza e foi por essa perspectiva que o via
jante ao passar pela então Vila de São José, surpreendeu-se com
o que viu. Para o viajante a Vila São José ainda caracterizava-se
como uma “aldeia composta de casas pequenas, baixas e mal co
locadas” (Saint-Hilaire, 1953: 98).
Conhecida no Vale do Paraíba como a cidade dos enfermos,
também era de domínio público que suas terras não eram indica
das para a agricultura em larga escala. A cidade dos “três esses” Samambaias, Saúvas e Sapés - no Almanach Literário de São Paulo
no ano de 1881 tentava, por meio da Câmara Municipal de São
José dos Campos, contornar essa má impressão que comprome
tia sua principal fonte de renda. Por meio de um esboço datado
de 1878, do médico da cidade, o Dr. Antônio de C. Mendonça
Furtado, divulgou-se:
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Estes campos em geral são produtivos, e alguns até bons
e proprios para a cultura do café, e existem mesmo al
guns pequenos cafezaes nas imediações da cidade, e
sendo lavrados podem se prestar com muita vantagem
a qualquer cultura e com especialidade o arroz, canna,
mandioca, etc., etc. A camara municipal concede terre
nos por cartas de data com a condição de serem culti
vadas (Furtado Apud Lisboa, 1880: 162).
Ainda no mesmo esboço, Furtado tenta justificar a “gente pobre”
no município, ao mesmo tempo que comenta o mau uso do solo:
Á largura e commodidade que offerece o campo á gente
pobre, talvez se deva em parte a grande migração de visinhos; pouco aproveitado porém tem sido para a cria
ção de gado, o que comtudo, fazem alguns moradores
da cidade e de beira campo, talvez porque o campo não
seja de boa qualidade: a macega é de variada qualidade,
porém prepondera a barba de bóde; apesar de que te
nho visto o gado bem gordo, principalmente no tempo
de verde, mas os maiores creadores retiram o gado no
tempo secco, isto é, de Maio a Agosto (Idem, Ibidem).
A afamada baixa qualidade do solo é justificada pelo autor
pela presença da macega, um tipo de erva daninha descrita como
de variada qualidade. O autor se contradiz quando relata a pre
ponderância de barba de bode, uma espécie de capim típico de
terrenos turfosos ou estéreis.
Já o problema com as saúvas preocupou a população e os ór
gãos públicos da cidade por anos. Em 1917, nas Atas da Câmara
Municipal, aparecem pedidos de reforço de verbas para a extin
ção de formigueiros, “sendo três contos de réis para a primeira e
seiscentos mil reis para a segunda respectivamente”, onde os ve
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readores, por meio de uma comissão aprovaram o parecer para “que
a Câmara concedesse a verba solicitada” (Ata da Câmara, 25/3/1917).
Com a Abolição da Escravatura em 1888 e a Proclamação da
República em 1889, abriu-se caminho para a liberalização da
economia. Segundo Zanetti (2008), as novas relações de trabalho
estimularam a expansão das cidades, na medida em que as novas
atividades de comercialização passaram a ser de caráter urbano.
Sob o discurso de que “o advento da República tornara possível
a remodelação da cidade à luz de princípios racionais” (Portugal
Apud Benchimol, 2006: 234), a nova ordem atrelou ao passado
recente de regime monárquico e de escravidão e ao campo de
uma maneira geral, a imagem do atraso e da miséria, enquanto às
cidades, caberia a de novos centros de civilização.
É nesse momento de transição que São José dos Campos
passou por uma séria crise econômica. Somada a sua baixa
produtividade agrícola, parte da população rural migrou para
outras regiões em busca de seu sustento. Em 1896, o município
chegou a elaborar um decreto-lei, para conter a perda de mãode-obra no campo. Dizia o artigo que “todo aquelle que aliciar
camaradas levando-os para fora do Município, será multado
em 50:000 rs38” (Código de Posturas, 1896).
Se a crise interna joseense se concentrava no campo e compro
metia todo o município, foi por meio de um dos maiores proble
mas nos grandes centros urbanos do país e, sobretudo na capital
paulista, que a camada média urbana joseense buscou fortalecer
suas bases econômicas: os surtos epidêmicos.
De acordo com Sousa e Soares:
No período de implantação da república, houve a ocor
rência de surtos epidêmicos que assolaram por 15 anos
38. Lê-se 50 mil réis.
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o Estado de São Paulo. A partir de 1889, foi a febre ama
rela, a varíola e a febre tifóide (...). A febre amarela era
individualmente uma das principais causas de morte na
década de 1890. Entre 1895 e 1897 ela foi a doença que
mais matou, contribuindo com 36,5 % dos óbitos no
Estado de São Paulo. E a partir de 1898 a tuberculose tor
nou-se a doença de maior peso individual entre as verifi
cadas no Estado de São Paulo (Sousa e Soares, 2002: 31).
Foi a necessidade de escoamento dos doentes da capital pau
lista, que possibilitou a São José dos Campos se requalificar como
uma cidade adequada ao tratamento da tuberculose. Foi no mo
mento o qual Zanetti define como fase sanatorial, que compreen
de o período de 1900 a 1954, que se delinearam nas primeiras dé
cadas do século XX, os projetos da sociedade joseense legitimados
pelas idéias higienistas e de modernidade amplamente difundidas
nos grandes centros urbanos da República (2008). Conseguia-se
transformar uma situação desfavorável em oportunidades, já que
receber doentes de outras cidades implicaria maiores investimen
tos na modernização de sua infraestrutura, além da movimenta
ção econômica privilegiando o comércio local.
Mas esses projetos não se concretizaram como os anseios da épo
ca. Pimentel e Estrela, ao buscarem traçar a história de São José dos
Campos por meio dos Almanaques da cidade observaram que até a
década de 30, eram constantes as denúncias da imprensa joseense so
bre a deficiente infraestrutura da cidade, assim como sua população,
(...) que composta por muitos migrantes que busca
vam socorro médico-assistencial filantrópico, a miserabilidade da maior parte dos tuberculosos fazia-se
confundir com a pobreza dos joseenses. Isso conferia à
cidade um caráter caótico e de acampamento irreme160

diavelmente infectado, que afugentava tanto os sadios
quanto o capital necessário para dar ânimo à apática
economia local. São José assustava eventuais viajantes
que, ao percorrerem a cidade, eram aconselhados a não
interromper o passo a ainda servirem-se de um lenço
embebido com álcool ou qualquer outro produto desinfectante para a proteção das narinas (Bertolli Filho
Apud Pimentel e Estrela, 2007: 13).
Antes da tuberculose foi a lepra39, que adentrou o século XX pre
ocupando os órgãos públicos da cidade. Nas atas de 1905, decretouse uma série de regras de comportamento e até mesmo a proibição
do trânsito de pessoas portadoras de doenças pelas ruas da cidade
(Miranda e Oliveira, 1998). Sob a justificativa de possíveis contá
gios, o decreto tinha por finalidade afastá-las do convívio social:
A partir daquela data os leprosos ficavam “expressa
mente prohibidos de freqüentarem mercados, feiras,
logradouros públicos, padarias, confeitarias, arm a
zéns de molhados, açougues, hotéis, vehiculos de pra
ça, etc; bem como exercer profissões como a de pro
fessor, padeiro, açougueiro, criado, leiteiro, lavadeira,
ama de leite, alfaiate, enfim toda a profissão que pelo
contagio possa transm itir a moléstia. E por último,
40. Mattos e Fornazari (2005) esclarecem que, ao longo da história da hu
manidade predominaram diferentes representações e práticas de poder sobre a
hanseníase, doença popularmente conhecida como “lepra”. Diagnosticada pelo
senso comum, de uma maneira geral considera-se lepra, toda e qualquer doen
ça de sintomas visíveis nos corpos dos enfermos e “entendida” como infectocontagiosa, fossem elas micoses, eczemas, alergias, entre outras. Enquanto na
Idade Média, a lepra era o próprio estigma do pecado, da impureza da alma, no
Brasil do século XX, ela era o estigma da impureza da raça, ameaçando os corpos
sadios e higienizados, assim como o próprio projeto de modernização do país.
161

decretou que seria agora expressamente proibido os
leprosos mendigarem nas ruas, praças, pontes e estra
das do município (Idem: 112).
É importante esclarecer que as idéias que influenciaram a
construção da sociedade brasileira na época, de uma maneira ge
ral deslocavam o eixo da preocupação social para a individual.
Nas palavras de Zanetti, eram os doentes considerados os “culpa
dos e responsabilizados socialmente pelo modo de vida que leva
vam, principalmente por não adotarem os costumes de higiene
e de alimentação preconizados pela medicina” (2008: 39). Daí a
atribuição ao indivíduo única e exclusivamente a total responsa
bilidade por suas condições de saúde física e mental. Não era a
doença propriamente dita a inimiga da sociedade, mas seu pró
prio portador, o responsável pelo contágio dos sadios. A saúde
mais que um direito, era uma ordem e imposição do Estado.
Ainda em 1905, a primeira edição do almanaque já procurava
qualificar São José dos Campos como cidade ideal para o trata
mento de doenças respiratórias. No perímetro urbano onde se
concentravam grupos ligados às atividades urbanas, procurou-se
evidenciar a posição geográfica da cidade, futuro espaço de circu
lação e escoamento de mercadorias.
Organizado por Sebastião Penna da Camara, que também
era gerente de um jornal do município chamado A Cidade e
advogado da Câmara Municipal (Pimentel e Estrela, 2007), o
Almanaque de 1905 chama atenção pelo modo como São José
dos Campos é apresentada aos leitores. Nota-se que mesmo antes
de intervenções materiais no espaço, buscou-se exaltar por meio
da propaganda as qualidades da cidade, assim como sua vocação
para futuros empreendimentos - de investimentos privados às
intervenções políticas sanitárias:
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É de esperar-se que em futuro próximo se aproveitar as con
dições do excellente porto de São Sebastião, e, então segun
do vários estudos feitos em São José, forçosa e naturalmente
será o ponto procurado pela importante linha, que nos trará
o commercio do sul de Minas e nos abrira o excellente porto
visinho, importantíssimo, quer se o considere sob ponto de
vista commerdal ou estratégico (Camara, 1905:24-25).

Fig. 2 - Capa do Almanaque de 1905 de São José dos Campos. Fonte:
Arquivo Público do Município de São José dos Campos.
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Esse tipo de propaganda persiste na segunda edição do
Almanaque em 1922, agora dirigido por Napoleão Monteiro,
também tesoureiro da Câmara Municipal, membro do Partido
Republicano Paulista e diretor proprietário do Correio Joseense.
Em 1920 é aprovado pelos vereadores da cidade, um auxílio de
quinhentos mil réis para sua publicação em 1921, mas que só se
ria efetivamente publicado em janeiro de 1922. Em um parecer
a Comissão de Finanças e Justiça esboça a função e importância
desse tipo de periódico para a cidade: “visto tratar-se de uma obra
de propaganda do município” (Ata da Câmara, 15/9/1920).
Nesse ponto, vale atentar que as idéias propagadas e os rumos
que a política administrativa joseense tomou, foram reflexos de
um contexto muito mais amplo, como a do próprio Estado e
da capital federal no início do século XX, e que somente suas
condições geográficas não eram suficientes para adequá-la ao
grande projeto de modernização do país - era preciso também
adequar a própria população joseense.
Se o Almanaque era um instrumento valiosíssimo de propa
ganda para o município (Pimentel e Estrela, 2007), ao Código de
Posturas coube atender e normatizar as necessidades do momento e
a caracterização do espaço urbano pelos moldes da capital paulista,
não se limitando apenas ao urbano. Com o objetivo de organizar as
práticas sociais, a linha tênue entre o público e o privado logo foi ul
trapassada e a população passou a ser cada vez mais inspecionada.
Após a proibição da conservação de sepulturas abertas no ce
mitério municipal em 1896, uma das preocupações do período
foi em relação à condução de cadáveres ao cemitério municipal.
Velados nas igrejas, muitos eram conduzidos aos cemitérios pelas
ruas do centro a céu aberto em redes ou esteiras e medidas enér
gicas visando banir essa prática costumeira logo foram adotadas:
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Artigo Io Nenhum cadáver será conduzido ao cemitério
municipal, sem que seja encerrado em caixão mortuário
Artigo 2o Fica abolida a conducção em redes ou esteiras
Artigo 3o A Câmara Municipal fornecera par empréstimos,
caixões appropriados, tanto para adultos como para menores
Artigo 4o A Câmara mandara fazer tantos caixões, quanto
baste para a boa execução desta lei, ficando os mesmos sob
a guarda do administrador do cemitério, que procederá a
desinfecção necessária, todas as vezes que forem servidas,
correndo as despesas por conta da municipalidade
Artigo 5o Nenhum cadáver poderá entrar na cidade,
sem que esteja em caixão de acordo com o artigo Io
Artigo 6o Na infração desta lei, a família do fallecido fi
cara responsável pela multa de 50:000 e os conductores
do cadáver soffrerão a pena de 5 dias de prisão
Artigo 7o Esta lei entrara em vigor 30 dias depois da sua
publicação e respectiva communicação aos inspectores
de quarteirão, para que ninguém allegue ignorância
(Código de Posturas, 27/8/1902).
Como observado acima, os órgãos públicos se apoiavam em
argumentos que classificavam tal prática, ultrapassada para as
cidades republicanas, e ao mesmo tempo insalubres, pois nesse
período de surtos epidêmicos os miasmas40 eram tidos como um
grande prejuízo à saúde da população (Zanetti, 2008).
40. A teoria miasmática, resultado do desenvolvimento da medicina euro
péia no século XVIII, atribuía aos gases ou vapores de corpos putrefatos e mal
enterrados de animais e humanos ou de matéria vegetal que se espalhavam pelo
ar, a causa da proliferação de doenças. Segundo Zanetti, a partir do final do sé
culo XIX a idéia propagada passou a ser de que o próprio espaço urbano podia
provocar doença. Locais mal arejados e com pouca luminosidade “eram consi
derados tão pestilentos quanto a própria doença” (2008: 39)
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A intensificação dos debates e medidas em torno da moderni
zação das cidades e da salubridade pública, também adentrou a
relação entre o mundo rural e urbano. Isso porque cabia ao campo
grande parte do abastecimento da zona urbana, mas revelandose numa relação bastante contraditória41, a legislação municipal
buscou regular muito mais o cotidiano da população rural.
Quando estes moradores estavam na cidade, seja para comer
cializar seus produtos ou para consumir os dela, assim como para
as práticas de lazer e de cunho religioso, os costumes e valores dos
moradores do campo, tornaram-se incompatíveis ao projeto de ci
dade moderna e civilizada. Segundo Vianna, as diferenças sociais e
culturais passaram a ser “vistas por uma lente deformada e não con
sideradas na cidade ideal” (2004:53). É o que se observa nas atas mu
nicipais medidas para regular essas práticas, ainda que fossem indis
pensáveis para o comércio e para a população urbana, estas passam a
ser tomadas para atender à necessidade de caracterização do espaço:
Foi apresentada uma indicação do vereador Vasconcellos,
no sentido da prefeitura regularizar a hora da entrada e
matança do gado no matadouro, providenciando sobre o
modo de conducção de gado pelas ruas da cidade, absolu
tamente prohibida em laços (Ata da Câmara, 18/5/1912).
Dada a concentração de esforços na área urbana, antigos pro
blemas no campo, como observado no início deste capítulo, ainda
afligiam a população rural, sobretudo os lavradores. A alternativa
em deixarem o município, novamente contou com esforços para
preservá-los como mão-de-obra. Em 1913 foi apresentado um
41. A população rural de São José dos Campos no início do século XX era
composta por pequenos e médios lavradores. Ainda que sua produção visasse ao
abastecimento da zona urbana, a organização de trabalho desse grupo caracterizava-se mais pelo trabalho autônomo ou familiar do que pelo trabalho assalaria
do, o que também contrariava os ideais de modernidade e progresso.
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projeto de lei, “estabelecendo providencias coercitivas sobre o ali
ciamento de trabalhadores agrícolas” (Ata da Câmara, 18/2/1913):
(...) com dispensa do interstício regimental foi approvado nas tres discussões o projeto de lei estabelecendo me
didas sobre alliciamneto de camaradas da lavoura deste
município, sendo enviado a promulgação” (Idem).

Fig. 3 e 4 - Livro de Código de Posturas Municipais (1894 -1903).
Fonte: Arquivo Público do Município de São José dos Campos.

Quanto à condução de gado pelas ruas da cidade, observa-se
já em 1903 em uma resolução do Código de Posturas, o estabele
cimento de providências para essa prática que se tornara incômo
da para a população do perímetro urbano:
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Artigo Io É expressamente prohibida a condução de
reses bravias, pelas ruas da cidade, quando conduzidas
em laços; sendo permittida a entrada, vindo acompa
nhada de gado manso em numero de tres animaes pelo
menos. A infração será punida com a multa de 25:000.
Artigo 2o A inobservancia do artigo Io resultar algum
desastre para os transeuntes, a multa será elevada ao
dobro, ficando responsável por ella o proprietário do
animal conduzido e os conductores sujeitos a pena de
8 dias de prisão, alem das que incorreram na conformi
dade do código penal, pelo danno causado.
Artigo 3o A condução do gado pela forma permiti
da no artigo Io, 2a parte, se fará de maneira a não ser
atropelladamente, porem, de vagar, afim de dar tempo
à que os transeuntes passam se acautelar, precedendo
aviso por parte dos conductores.
Multa de 25:000 na infração, revogadas as disposições
em contrario (Código de Posturas, 15/9/1903).
O mesmo pode se aplicar à passagem de animais para trans
porte de pessoas ou cargas. No ano de 1915 diversos carroceiros
por intermédio de uma representação na Câmara Municipal pe
diam “permissão para conduzirem seus veículos, guiando os ani
mais como se prática nos carros de praça, addicionando às carro
ças uma boleia” (Ata da Câmara, 15/1/1905). Indeferido o pedido,
em 1917 tem-se um parecer “adoptando o projeto de lei que veta o
transito de carros e carroças pela Avenida Dr. João Guilhermino”
(Ata da Câmara, 15/8/1917). Só em 1919, tem-se um projeto de lei
que define um novo trajeto para a passagem de animais ficando
proibida sua condução por outras ruas da cidade. De acordo com
Santos, ainda que tratasse de uma das primeiras intervenções no
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espaço urbano para adequá-los às novas demandas econômicas,
o intuito do projeto era delimitar seu trânsito afastando do cen
tro da cidade “resquícios que lembrassem qualquer vínculo com o
meio rural, entendido aqui como símbolo do atraso” (2008: 23).
Já entre as camadas médias urbanas, a documentação analisa
da dá indícios de que grupos ligados ao comércio local solicita
vam medidas para conter uma possível concorrência, quando o
representante do comércio fazendista César Leite e também vere
ador da Câmara Municipal faz o seguinte pedido:
(...) e declarou ser o portador de uma apresentação do
comércio fazendista desta praça pedindo a decretação ur
gente de uma lei que ponha os negociantes localizados e
fixos ao abrigo da concorrência de exploradores que, sob
diversos títulos desmantellam o nosso meio comercial.
Como esse abuso se generaliza a sombra de uma mal en
tendida liberdade do comércio da qual resulta grandes
prejuízos à uma classe respeitável e factor importante do
progresso local, urge promptas providências dos poderes
municipaes no sentido de amparar o commercio legitimo.
Nessa conformidade apresenta a consideração de seus
colegas um projecto de lei, e pela urgência do assumpto
requer dispensa de parecer das commissões permanentes
e do interstício regimental afim do mesmo soffrer as tres
discussões e subir immediatamente à promulgação, caso
logre a approvação e apoio dos senhores vereadores.
Lida a apresentação de que é portador o vereador
César Leite e o projecto de lei apresento pelo mesmo,
sendo concedida a dispensa de pereceres e do inters
tício regimental foi approvado unanimemente, sendo
enviado à promulgação (Ata da Câmara, 14/6/1915).
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O mesmo tipo de solicitação aparece anos mais tarde em um
requerimento aprovado na mesma sessão onde “Manoel Rozendo
& Rodrigues e mais vinte e dois negociantes estabelecidos nesta
praça”, solicitam a “elevação dos impostos sobre o commercio
ambulante” (Ata da Câmara, 19/12/1925).

Fig. 5 - Postal da Rua 7 de Setembro (parte parcial do Mercado Velho) Década de 20. Fonte: Arquivo Público Município de São José dos Campos.

Quanto às obras de infraestrutura, uma das soluções para via
bilizar os projetos foi a estratégia de isenção de impostos, permutas, doações ou mesmo desapropriações. Ambas foram práticas
constantes nas obras de alinhamento e alargamento das ruas para
a abertura de avenidas:
Artigo Io Fica isento do pagamento do imposto predial,
a pessoa, companhia ou associação que construir pré
dios nesta cidade, de acordo com moderna archictetura, nas seguintes condições:
Artigo 2o As construções que se fizerem nas Avenidas
Marechal Floriano Peixoto e D° João Guilhermino,
obedecerão ao seguinte:
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Por três annos, os que contribuírem de uma só vez, em
número de cinco prédios (Ata da Câmara, 15/3/1909).
Para a concessão de licença, a prefeitura exigia plantas em du
plicata, aos que se propusessem a fazer construções de acordo com
as leis. Poderiam ser feitas em locais separados ou agrupados “per
dendo direito a isenção do imposto do artigo Io, quando transferi
das a novos proprietários” (Idem). Havia também a obrigatorieda
de em se construir os prédios sob o prazo de seis meses após a data
da compra, sob a pena de se perder o empreendimento.
A caracterização de São José dos Campos nos novos modelos
de cidade levou à transformação das principais ruas do espaço
urbano. Para seu alargamento e construção de calçadas, foi ne
cessária a desapropriação de moradias e prédios que barravam a

Fig. 6 - Postal da Praça Cônego Lima - Década de 20. Fonte: Arquivo Público
Município de São José dos Campos.

abertura de avenidas. A inadequação aos novos padrões de cons
trução visando à salubridade reforçou essa medida. Desprovidas
de ventilação e iluminação, muitas construções antigas eram lo
cais escuros e úmidos propensos à proliferação de micróbios e
para viabilizar a reforma urbana, “o poder público não se coibiu
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frente à propriedade privada” (Zanetti, 2008: 39), podendo ser a
desapropriação amigável ou por determinação da câmara:
Artigo Io foram declarados de utilidade publica por
desapropriação amigável alt-referendum da Câmara, ou
judicial nos termos da lei, os prédios e terrenos da pra
ça 23 de novembro e rua 24 de Fevereiro, lado impar
a Estrada de Ferro Central do Brasil, para uniformisação do alinhamento, que será o da rua 15 de Novembro
(Acta da sessão ordinária de 15 de março de 1909).
Parecer n°14 das commissões reunidas de Fazenda e Contas e
Obras Publicas e Viação, opinando para que o projeto man
dando desapropriar os prédios e terrenos da Rua Sebastião
Hummel, necessárias ao alargamento desta rua no trecho que
confina com a Rua 15 de Novembro, seja convertido em lei.
(...) em primeira discussão foi approvado o projecto de
lei mandando desapropriar os prédios e terrenos de D.
Manoela Maria de Jesus, necessários ao alargamento da
Rua Sebastião Hummel (Ata da Câmara, 16/11/1911).
Sem dúvida, foram o alinhamento e o alargamento das ruas
que mais contribuíram para a transformação da paisagem urba
na joseense. O mesmo se pode afirmar sobre o afastamento entre
as laterais dos novos prédios e o alinhamento dos mesmos, que
tiveram como parâmetro as idéias higienistas, para a limpeza e
melhoria da circulação de ar das ruas e maior propagação dos
raios de sol, e as idéias de modernidade, para o ordenamento e
racionalização na produção e controle do espaço. Nas ruas recém-alargadas as novas construções de prédios deveriam estar
adequadas aos novos padrões de arquitetura:
Na Avenida Marechal Floriano Peixoto, a collocação
dos prédios deverá se distante do alinhamento vinte
palmos, ficando uma área para ajardinamento.
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Na Avenida D° João Guilhermino, deverão os prédios ser
colocados pelo alinhamento das construções ali existen
tes com jardins na frente (Ata da Câmara, 15/3/1909).
A questão da paisagem urbana, em um contexto mais am 
plo, tam bém se deu pela valorização da rua enquanto espaço
público. A arborização de ruas e praças no Brasil desde o fi
nal do século XIX já dá indícios de certa preocupação com
o meio ambiente urbano, ultrapassando as necessidades de
ordem estética (Aragão, 2008).
Em São José dos Campos a arborização na área central da
cidade entrou na pauta da câmara tanto para sua implanta-

Fig. 7 - Postal da Avenida Dr.° João Guilhermino - Década de 20. Fonte:
Arquivo Público Município de São José dos Campos.

ção como proteção, onde se determinou que “nos logares onde
houver arborização publica, no perímetro da cidade, os fios de
transmissão serão cobertos de modo a evitar a dannificação da
arborização” (Ata da Câmara, 18/12/1913).
Essa nova maneira de conceber o espaço público também se obser
va por meio das constantes solicitações para a limpeza de mas e praças,
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onde a documentação analisada permite constatar a vigilância tanto
por parte da população urbana quanto pelos opositores na câmara:
Indico que a Câmara solicita do Sr. Prefeito a fineza de
destacar a turma de trabalhadores para, com urgência
proceder a limpeza e capinação das ruas centrais da
cidade, que há um mês se acham em completo aban
dono, cheias de capim e outra vegetação de desenvol
vimento exuberante. Convém que as depressões que
se encontram nas ruas centrais e na Avenida Dr. João
Guilhermino sejam urgentemente reparadas de modo
a facilitar o transito de automóveis nos dias de carnaval
(Ata da Câmara, 15/2/1917).
Ou:
Requerio ao snr. Prefeito Municipal, por intermédio da
Câmara, as seguintes informações:
(...) Quais as providências tomadas em relação aos
mangueiros e depósitos de porcos, existentes no perí
metro urbano da cidade?
A cidade tem sido varrida duas e três vezes por sema
na, como era nas anteriores administrações? (Ata da
Câmara, 15/3/1917).
São José dos Campos, uma cidade que se modernizava, deveria
se caracterizar como tal não só pelo traçado da rua e pela disposição
de suas construções, mas pelo próprio interior das moradias. Sendo
assim, dentre outras determinações do município, constavam que
as novas construções no espaço urbano deveriam respeitar um dis
tanciamento do prédio para as ruas, sendo reservado espaço para
ajardinamento e estar de acordo com a “moderna arquitetura”.
Sobre esse novo modelo de habitação, Rolnik chama aten
ção para “a segregação que se impõe desde a constituição dos
174

territórios separados para cada grupo social” (2004: 49), quan
to para uma “espécie de zoneamento dos cômodos” no interior
das moradias, segundo funções e ocupantes (Idem: Ibidem).
Isso ocorreu porque a rua passou a ser um espaço visado pelos
órgãos públicos por permitir a convivência de diferentes grupos
- doentes, pobres, moradores do campo. Já as moradias deixaram
de ser desalinhadas com suas portas direto para vias públicas e se
afastaram dos vizinhos. No interior da casa, a arquitetura moder
na refletiu a vida social que passou a ser exclusiva de cada grupo
e organizada a parte.
Analisando o Livro de Serviços e Construções de São José dos
Campos de 1913, observa-se que tramitavam na Câmara, pedidos
de licenças de proprietários de terrenos e imóveis para a constru
ção e reforma de acordo os termos para construções em geral no
espaço urbano. A legislação municipal cada vez mais específica e
detalhista, regulava e intervinha até mesmo nas reformas internas
dos prédios como no descrito abaixo:
Diz Rozendo Domingues de Vasconcellos, pelo emprei
teiro Aníbal da Silva Guimarães que desejando fazer a re
construção geral do prédio de sua propriedade situado à
Praça Dr. Bento Bueno esquina da Rua 15 de Novembro
(...) vem requerer a V.S. a competente licença nos termos
da lei n° 33 de 15 de Agosto de 1911, para que possa ini
ciar desde já as obras de substituição de madeiramento e
telhado, construcção de uma platibanda nas duas faces
e transformação de portas e janellas, comprometendo
a não fazer os serviços no interior do prédio, isto é, as
respectivas divisões, sem que primeiramente V.S. tenha
approvado a competente planta que submeterá a sua approvação em breve praso; e para ao serem retardadas as
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obras. São José dos Campos, 10 de Junho de 1913 (Livro
de Serviços e Construções, 1913:268).
Nesses documentos têm-se outros tipos de solicitações que
vão do alinhamento e nivelamento para a construção de uma
casa, às reformas como simples substituição de portas e janelas,
assentamento de portões, muros, assoalhos, pintura e caiação ou
forramento dos cômodos das casas.
O mesmo proprietário de um imóvel citado acima, Rozendo
Domingues de Vasconcellos, envia um ano depois para a Câmara
Municipal uma proposta:

Fig. 8 - Modelo de constru
ção de um prédio de acordo
com os novos padrões de
arquitetura Fonte: Livro de
Serviços e Construções.
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(...) para a permuta de um terreno de sua proprieda
de necessário ao prolongamento da Avenida Dr. João
Guilhermino pelo terreno permanente à municipalida
de, mediante a volta de sua parte da quantia de um con
to e quinhentos mil reis, obrigando-se a transformar o
prédio da Rua Sebastião Hummel em moradia de famí
lia, dele retirando todos os machinismos no prazo de
trinta dias, após assignatura da escriptura de permuta.
Encerrada a discussão sobre a proposta de Rozendo
Domingues de Vasconcellos foi autorizada a prefeitura
municipal a aceitar a dita proposta, fazendo a permuta dos
terrenos nas condições constantes do documento firmado
pelo referido cidadão (Ata da Câmara, 10/7/1914).
Em 1925, é aprovado na câmara um pedido de isenção de impos
tos para os terrenos localizados na área central da cidade, em troca
da doação de parte desses terrenos necessários para o prolongamen
to de ruas do centro comercial da cidade e para a ligação da então es
tação de passageiros e armazém de mercadorias construída em 1922
pela própria companhia Estrada de Ferro Central do Brasil:
Requerimento de Rozendo Domingues de Vasconcellos
e sua esposa D. Maria Bueno de Vasconcellos, offerecendo gratuitamente à Câmara, os terrenos que forem
precisos para o prolongamento das Ruas do Villaça e
Francisco Raphael, até a nova variante da Central, fi
cando os terrenos que fizerem parte para as duas referi
das ruas, isentos de impostos enquanto pertencentes aos
doadores e seus herdeiros (Ata da Câmara, 15/5/1925).
A estratégia adotada pelo município, ainda que não tivesse al
ternativa para as obras de infraestrutura, atendeu apenas a uma
parcela da população joseense, aqueles que podiam de alguma
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Fig. 9 - Postal da Antiga Estação de Ferro Central do Brasil - Década de 20.
Fonte: Arquivo Público Município de São José dos Campos.

forma “contribuir” para viabilizar o tão esperado projeto de m o
dernização da cidade. Quando não havia essa possibilidade, as
obras logo eram descartadas:
O projeto n.°2 cogita de serviços de água e luz no bair
ro São João, serviços estes que esta prefeitura avalia com
custo superior a quatro ou cinco conto de réis, quantia
que a mesma não dispõe. Os prédios que deverão ser be
neficiados são poucos, não havendo retorno por parte
dos impostos dos mesmos (Ata da Câmara, 25/3/1917).
Sem condições de arcar com essas obras de infraestrutura, recorreu-se também ao Estado por meio de empréstimos.
Quanto a investidores privados, estes poderiam ser de outras
cidades ou os próprios moradores do município. Foram esses
grupos os primeiros beneficiados por infraestrutura como ilu
minação pública, abastecimento de água, rede de esgotos e ins
talação de rede telefônica:
Requerimento do Dr. Vicente de Barros Junior, pedin
do isenção de taxas d’água e de exgottos para o prédio
de sua chácara a Rua São João, por haver construído a
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sua custa os respectivos encanamentos dessa rua (Ata
da Câmara, 2/3/1925).
Em 1908 a prefeitura assina um termo de contrato com inves
tidor de São Paulo disposto a concluir os serviços de abastecimen
to de água “completando a zona urbana que não está canalisada”
(Livro de Termos de Contratos de 1902 - 1915). Os primeiros be
neficiados, de acordo com esse contrato e com um decreto poste
rior de 1909, foram prédios da zona urbana da cidade. O mesmo
ocorreu com os que cederam terrenos para a prefeitura para as
obras de infraestrutura:
Officio n°l 11/1916, da mesma, pedindo licença para
conceder o fornecimento gratuito de água, a um pré
dio pertencente ao cidadão Elisário Guimarães Claro,
recebendo como compensação a escriptura de doação
também gratuita, dos terrenos do mesmo, por onde
passa a rede adductora, aquém do reservatório do Alto
da Ponte (...) (Ata da Câmara, 23/12/1916).
Quanto à construção de uma rede de esgotos a expectativa era
grande. Por um lado, pela população urbana para sua higiene e
saúde, e por outro para o próprio projeto de transformar São José
dos Campos em uma cidade sanatorial:
Cumprindo a Câmara Municipal promover os meios de
ser dotada a nossa cidade com uma rêde de exgottos,
necessidade imprescindível para a manutenção do bom
estado sanitário de nossa localidade, e conhecida a sua
situação excepcional de uma verdadeira estação de saú
de, procurada como é, por numerosas pessoas enfermas,
e havendo sido renovada a autorização orçamentária
para o governo estadual mandar executar os serviços
de exgottos de S. José dos Campos (...) solicitando a
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expedição de ordem para que seja dado cumprimento
à resolução legislativa que encerra uma medida de tão
transcendental alcance para o fucturo de nossa cidade
(Ata da Câmara, 15/3/1917).
Mas esse empreendimento só se concretizou de fato em
1921, quando a Câmara Municipal contraiu um empréstimo
no valor de 700:000$000 (setecentos mil réis) com uma em 
presa privada de São Paulo, para assim assinar um contrato
com o Governo do Estado:
I - O Governo do Estado entrega à municipalidade
de São José dos Campos, para que ésta a administre e
explore por sua conta, a rede de esgotos por ele insta
lada néssa localidade com todos os seus acessórios e
dependências;
II - a Câmara obriga a prover, da presente data em
diante, á conservação dos esgotos aludidos, a qual
passará a ser custeada por ela exclusivamente;
III- a renda proveniente da exploração do serviço de
esgotos, caberá exclusivamente à Câmara;
IV - a câmara se obrigara, a pagar, em dinheiro, ao
Estado, o custo das obras, na importância de trezentos
e vinte e um contos, setecentos e cinqüenta e nove mil,
oitocentos e quarenta e seis mil reis (Rs 321:759$846),
dentro do prazo de cinqüenta anos a contar da pre
sente data, sem juros e prestações anuais do mesmo
valor (...) (Termo de Entrega da Rede de Esgotos da
Cidade de São José dos Campos, 1921-1922).
A iluminação pública, outro empreendimento importante,
também levou o município a aceitar investimentos privados, por
meio da concessão de licença para o estabelecimento de força e
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luz elétrica. A precariedade desse tipo de serviço era uma pre
ocupação constante dos órgãos públicos e da população, pois à
noite sem iluminação pública havia o medo de transitar entre
os becos da cidade.
Como as primeiras instalações de infraestrutura contaram
com investimentos privados de fora e empréstimos do próprio
Estado, a arrecadação de impostos e multas estava destinada ao
pagamento dessas dívidas, e isso fazia da cobrança dos contri
buintes em atraso uma necessidade:
(...) foi indicado e a Câmara aprovou, que o prefeitura
municipal fosse auctorizada a entrar a promover ami
gável ou judicialmente a cobrança dos contribuintes
em atraso, pedindo para isso contractar um advogado e
tudo o mais que se fizer necessário para a arrecadação
integral dos impostos devidos a municipalidade (Ata da
Câmara, 21/2/1910).
Do montante arrecadado pouco sobrava para as despesas
com manutenção e fiscalização. Nesse sentido, uma das m edi
das adotadas foi a fiscalização para o uso racional e preserva
ção desse serviço:
Artigo 6o É expressamente prohibido aos proprietários
ou inquilinos, sob a pena de multa de 20$000 à 50$000,
além da satisfação de qualquer danno causado, conser
varem as torneiras d’água permanentemente abertas,
assim como, consentirem que as pessoas estranhas ao
serviço toquem nos encanamentos e registros exterio
res do prédio (Idem).
Sobre o problema citado acima, parece que as multas aplica
das pelo município não conseguiram impedir que este se trans
formasse em hábito. De acordo com Olmo e Brandão:
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O simples hábito de fechar as torneiras tão auto
mático para nós, não o era para as pessoas acostu
madas a servir-se de água nos poços e nas fontes,
onde esta corria livre de maiores cuidados (Olmo e
Brandão, 2008: 77).
O hábito de deixar as torneiras abertas, que se estendeu até a
década de 20, chamou atenção da própria imprensa da cidade,
que constantemente publicava artigos repreendendo o desper
dício da água ao mesmo tempo em que cobrava maior fiscaliza
ção da prefeitura.
Se a aplicação de multas não conteve o desperdício, logo se
adotou o corte do abastecimento de água para os moradores de
prédios que abusavam desse serviço. Segundo Lessa, a cidade
passou a adotar, por meio das políticas públicas mecanismos
de regulação e sanção tanto para educar a população quanto ao
bom uso da infraestrutura que promovia, como para conter um
possível crescimento desordenado e espontâneo (2001).
A ordenação e o controle do espaço público, principalmente
na região central da cidade visavam atrair negócios rentáveis
para o município. Em j aneiro de 1911, um requerimento de José
Bento Monteiro Lobato solicita diversos favores para a instala
ção de um hotel sanatório. Monteiro Lobato, além de intelectu
al, era reconhecido por seus empreendimentos e sua proposta
endossa a idéia de que o tratamento da tuberculose podia aten
der essa expectativa.
Dentre os favores acertados incluía que lhe fosse facultado o
direito de desapropriação de terrenos e prédios que se fizessem
necessários para a idealização do projeto. Visto que o trata
mento do tuberculoso consternava longos anos, a recepção dos
doentes e seus familiares possibilitariam, na visão dos órgãos
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públicos e do comércio local, uma oportunidade de atrair in
vestimentos e maior infraestrutura para ao município. Por meio
de um projeto de lei decretou-se que ficava concedida a licença
a Monteiro Lobato, por concessão de favores pelo prazo de 25
anos a partir da data do contrato. Esses favores diziam respeito à
isenção de impostos e taxas d’água. O hotel-sanatório, na visão
dos órgãos públicos da cidade era importante na estrutura ur
bana para recepcionar os doentes que chegavam ao município a
procura de tratamento:
A Commissão de Fazenda e Contas, estudando o re
querimento em que o cidadão José Bento Monteiro
Lobato, propõem-se a construir nesta cidade um
hotel-sanatório mediante a concessão de favores
por parte da municipalidade, convicta esta da gran
de utilidade de tal empreendimento que importa em
melhoramento de incalculáveis vantagens para esta lo
calidade. Attendendo as condições especialíssimas do
seu privilegiado clima, ultimamente procurado por nu
merosos enfermos na sua maioria composta de pesso
as enfraquecidas e predispostas a soffrerem da terrível
tuberculose que tantas vidas preciosas vae ceifando. Por
outro lado, encarando o problema pela face da hygyene, não deixa de reconhecer as reais vantagens que
esse estabelecimento offerecerá, a este meio, porque,
é evidente que as pessoas doentes que procuram esta
cidade em busca de seus ares saudáveis, preferirão o
hotel-sanatorio, onde encontrarão verdadeiro con
forto e onde haverá um regime especial, benéfico não
só aos que alli se internarem como também á salubridade publica, não ficando a população tão exposta ao
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contagio de uma moléstia microbiana de tão deplorá
veis effeitos (Ata da Câmara, 28/3/1911).
Porém, o projeto de Monteiro Lobato não saiu do papel, che
gando a caducar. Sem capital dos próprios joseenses, a cidade
novamente volta-se para a construção do sanatório em 1914,
quando a Câmara Municipal autoriza por meio de um oficio da
própria prefeitura, a compra de uma chácara onde o Dr. Olavo
Egydio de Souza Aranha viria a construir dez anos mais tarde
um sanatório para tuberculosos.
Apesar das medidas adotadas pela Câmara Municipal, São
José dos Campos adentra a década de 30 compondo na sua pai
sagem urbana casebres considerados insalubres e ruas estreitas,
que sem calçamento e apedregulhamento “ficavam insuporta
velmente empoeiradas” (Bertolli Filho Apud Sousa e Soares,
2002: 51). Pelas políticas adotadas, a prefeitura não conseguiu
atender a toda a população da cidade. O mesmo se observa pelas
medidas coercitivas que não impediram a construção de imó
veis fora dos padrões municipais. E é claro que não faltaram
denúncias ao longo desse período:
(...) A prefeitura tem sciencia de que na cidade são
construídas casinhas, galpões e outras construções fora
do padrão municipal, como por exemplo, uma casinha
na Praça do Cemitério?
Que providências tem tomado contra esses abusos?
(Ata da Câmara, 15/3/1917).
A precariedade da distribuição de água era uma realidade em
muitos bairros da cidade, assim como a falta de limpeza e higienização das ruas e locais públicos. De acordo com Sousa e Soares, es
ses problemas se estenderam porque na prática a transformação do
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espaço não significou uma transformação social. Das capitais às
cidades do seu entorno, e São José dos Campos não fugiu à regra,
a remoção da pobreza e da sujeira, quase sempre se confundiu
com a remoção dos pobres e o espaço urbano quanto mais mo
dernizado, mais se transformou em espaço de segregação social
e racial (2002).
Já o incentivo para a instalação de indústrias no município
não atendeu às expectativas da camada média urbana da cidade.
E foi a partir da construção do primeiro sanatório para tuber
culosos do Estado de São Paulo (o Sanatório Vicentina Aranha),
que São José dos Campos se abriu para a cidade sanatorial, seus
sujeitos sociais e seus dramas no projeto de se firmar enquanto
cidade moderna.
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6
A n e x o : P r esid en tes
C âm ara M un icipa l
São José

dos

C

da
de

am pos

(1767

a

2009)

1767 a 1937:

1767 a 1769 - Vicente de Carvalho
1770 a 1772 - Inácio Silva Cardoso
1773 a 1775 - Antônio Leme Nogueira
1776 a 1778 - João Cardoso de Menezes
1779 a 1781 - Antônio Leme Nogueira
1782 a 1784 - Antônio Garcia de Oliveira
1785 a 1787 - José Antônio Nunes
1788 a 1791 - Antônio José da Costa
1792 a 1794 - Antônio das Neves
1795 a 1797 - Timóteo Miranda Pereira
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1798 a 1800 - Jorge Branco Ribeiro
1801 a 1803 - José de Araújo Pontes
1804 a 1806 - Antônio José da Costa
1807 a 1809 - Francisco de Araújo Ferraz
1810 a 1812 - Felix da Costa Araújo
1813 a 1815 - Francisco Antônio de Souza
1816 a 1818 - Jacinto Mariano de Souza
1819a 1821 - Francisco Antônio de Souza
1822 - Inácio Bicudo de Brito
1823 - Antônio Alves Bezerra
1824 - José Martins Costa
1825 - Venâncio José Neme
1826 - João de Souza Faria
1827 - João Ramos da Silva
1828 - Luiz José Gomes dos Santos
1829 a 1832 - Manoel Caetano dos Santos
1883 a 1836 - José Antônio de Barros
1837 a 1840 - Mariano José de Araújo
1841 a 1844 - Lourenço Rodrigues da Silva
1845 a 1848 - Francisco de Paula Diniz Galvão
1849 a 1856 - Sem citação
1857 a 1860 - Antônio Bernardino de Almeida Nogueira
1861 a 1863 - José Honório Correia de Abreu
1864 - Marciano Leite Machado
1865 - Cândido Leite Machado
1866 - José Teodoro Almeida Nogueira
1867- José Ferreira Neves
1868 e 1869 - José Teodoro Almeida Nogueira
1870 e 1871 - Francisco Rafael da Silva Júnior
1872 - José Caetano Mascarenhas Ferraz
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1873 e 1877 - Francisco Rafael da Silva Júnior
1878 e 1879 - Antônio de Castro Mendonça Furtado
1880 a 1882 - Francisco Escobar
l

Fig . i - Antiga sede da Câmara Municipal - 1926. Ilustração: Shirley Gomes

1883 e 1884 - Antônio Vieira de Souza Neves
1885 - José Antônio Pacheco Netto
1886 - Antônio Rosendo de Oliveira
1887 a 1889 - Francisco Rafael da Silva Júnior
1890 e 1891 - Francisco Alves Fagundes
1892 a 1895 - Antônio Clemente de Moraes
1896 - Cláudio Pinto Machado
1897 e 1898 - Benedito Fernandes César Leite
1899 a 1901 - Bertolino Leite Machado
1902 a 1904 - Cláudio Pinto Machado
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1905 a 1916 - Cel. José Monteiro Ferreira (11 anos)
1917 - Cel. João Alves da Silva Cursino
1918 - Felisbino Pinto da Cunha
1919a 1921 - Dr. Nelson Silveira D’Ávila
1922 - José Ricardo Leite
1923 a 1930 - Dr. Nelson Silveira D’Ávila
1932 a 1933 - Período da Ditadura - Câmaras Municipais foram fechadas
1934 a 1937 - Arnaldo dos Santos Cerdeira
Legislatura (01/01/1948 a 31/12/19 51):

1948 - Dr. João Batista de Souza Soares
1949 - Prof. José Vieira de Macedo
1950 - Dr. Carlino Rossi
1951 - Dr. Rui Rodrigues Dória
Legislatura (01/01/1952 a 31/12/19 55):

1952 - Dr. Donato Mascarenhas Filho
1953 - Dr. Sebastião Henrique da Cunha Pontes
1954 - Dr. Rui Rodrigues Dória
1955 - José de Paula Ferreira
^ 3 « Legislatura (01/01/1956 a 31/12/1959):

1956 - Dr. Jorge Zarur
1957 - Dr. Onadir Marcondes
1958 - Dr. Donato Mascarenhas Filho
1958 - Dr. Jamil Mattar de Oliveira
1959 - Dr. Sebastião Henrique da Cunha Pontes
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Legislatura (01/01/1960 a 31/12/1963):
1960 - Dr. Osvaldo Martins Toledo
1961 e 1962 - Mário de Paula Ferreira
1963 a 1965 - Dr. Francisco Pereira de Faria
Legislatura (01/01/1964 a 31/01/1969 - prorrogado):

1963 a 1965 - Dr. Francisco Pereira de Faria
1966 - Dr. José Ferze Tau
1966 - Pierino Rossi
1967 - Dr. José de Castro Coimbra
1968 - Dr. Getúlio Orlando Veneziani
1969 - Dr. Nadim Rahal
^ 6 a Legislatura (01/02/1969 a 31/01/1973):

1969 - Dr. Nadim Rahal
1970 e 1971 - Dr. José de Castro Coimbra
1972 - Dr. Sebastião Teodoro de Azevedo
1973 e 1974 - Dr. Francisco Eduardo Pinto Neves
1973 e 1974 - Dr. Tertuliano Delfim Júnior (completando mandato)
Legislatura (01/02/1973 a 31/01/1977 - período prorrogado):

1973 e 1974 - Dr. Francisco Eduardo Pinto Neves
1973 e 1974 - Dr. Tertuliano Delfim Júnior (completando mandato)
1975 e 1976 - Mário Scholz
1977 e 1978 - Cirilo Gonçalves Paes Filho
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< ^ 8 a Legislatura (01/02/1977 a 31/01/1983 - período prorrogado):
1977 e 1978 - Cirilo Gonçalves Paes Filho
1979 e 1980 - Dr. Carlos Alberto Macedo Bastos
1981 e 1982 - José Luiz Carvalho de Almeida
1981 e 1982 - Waldir Pedro de Oliveira (assumiu em 1982)
1983 e 1984 - Dr. Bérgamo Mesquita Pedrosa Filho
< ^ ’9a Legislatura (01/02/1983 a 31/12/1988 - período prorrogado):

1983 e 1984 - Dr. Bérgamo Mesquita Pedrosa Filho
1985 e 1986 - Dr. Antônio José Mendes Faria
1985 e 1986 - Dr. Antônio Celso Escada (assumiu em 1986)
1987 e 1988 - Jairo Pintos
10a Legislatura (01/01/1989 a 31/12/1992):

1989 e 1990 - Jairo Pintos
1991 - Pedro Celestino Bala de Freitas
1992 - Carlos Alberto Macedo Bastos
1 1 a Legislatura (01/01/1993 a 31/12/1996):

1993 - Jairo Pintos
1994 - Lindonice de Brito Pereira Santos
1995 e 1996 - Florivaldo Rocha
12 a Legislatura (01/01/1997 a 31/12/2000):

1997 e 1998 - Carlinhos Almeida
1999 e 2000 - Jorley Amaral
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13a Legislatura (01/01/2001 a 31/12/2004):
2001 e 2002 - Jorley Amaral
2003 e 2004 - Walter Hayashi
14 a Legislatura (01/01/2005 a 31/12/2008):

2005/2006 e 2007/2008 - Dilermando Antônio de Alvarenga
(Dilermando Dié)
1 5 a Legislatura (01/01/2009 a 31/12/2012):

2009/2010 - Alexandre José da Cunha (Alexandre da Farmácia)
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13 de março de 2009.
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