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s p r o f e s s o r a s Maria Aparecida Papali e Valéria
Zanetti, Coordenadoras da Série Sao José dos Campos:
História e Cidade chegam ao terceiro volume da empreitada que estão levando a termo com grande competência e
não menor tirocínio.
Este volume enfoca os problemas, comuns a toda história do
desenvolvimento das cidades da América do Sul, sendo que em
muitas ainda estão presentes, retratando as peripécias de uma
minoria de colonos em conflitos com os donos da terra, os indí
genas, até a superação paulatina dos problemas, com a conquis
ta da cidadania, sem discriminação: todos brasileiros e unidos,
como objetivo final.
Quem quiser conhecer o que ocorreu com a Aldeia São José, sua
transformação em Vila e a seguir na cidade, em fins do século 19,
encontrará neste volume uma resposta, obtida a partir da docu
mentação captada na Câmara Municipal de São José dos Campos,
nem sempre proporcionando as respostas a todas as perguntas.
As historiadoras revelam as dificuldades encontradas na busca
da “verdade”, mediante penosa procura e aquisição subsequente
de respostas que asseguram a autenticidade da descrição propos
ta para o cenário da época.
Como intelectuais interessadas na construção da realidade de
uma época, a partir de provas penosamente obtidas, as professo7

ras e todos aqueles que com elas cooperaram para a fidedignidade
da história obtida merecem elogios. E aguardamos os próximos
volumes que certamente agregarão novos conhecimentos e en
tendimento da nossa cidade.
De todas as formas, vamos apoiar, no que for possível, a edi
toração dos sete volumes programados, bendizendo o apoio da
Petrobras, e oxalá as empresas no Brasil se unam cada vez mais às
universidades, para tarefas como as ora descritas.
As coordenadoras Papali e Zanetti já somam ao seu currícu
lo outra atividade importante, a reconstituição dos arquivos da
Câmara Municipal de São José dos Campos, tratada no 2o volume
da série: “Câmara Municipal de São José dos Campos: Cidade e
Poder”.
Finalizando, cabe também aos historiadores a importante ta
refa de alertar, como vêm fazendo os membros do Clube de Roma,
para os rumos que o crescimento populacional, a poluição, a ex
tinção de florestas, o esgotamento dos aqüíferos, dos solos e dos
mares, o desaparecimento de tantas espécies da flora e da fauna,
que estão conduzindo a Terra, pelo acúmulo da medidas ditadas
pelos interesses imediatos, a um mundo não sustentável.
Congratulações às coordenadoras e a seu grupo de abnegados
colaboradores.
Baptista Gargione Filho, Prof Dr.
Reitor da Univap
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de estudos
Ê I “Memória” nos mostra que ela é o elemento capaz de
aprisionar o tempo e suas emoções. Aprisionar o tem
po vivido em compartimentos capazes de estabelecer referências
sobre um tempo a se viver e livrar-nos de seu viés efêmero.
A memória dá sentido à existência e estabelece as conexões
necessárias para projetar-nos ao futuro de forma menos vulnerá
vel. Portanto, podemos dizer que a memória nos permite tomar
mos as nossas decisões ao longo de nossas vidas.
Daí a sua importância enquanto campo de estudo. Daí a sua
importância para as gerações que nos sucedem. A construção da
responsabilidade histórica por meio do resgate da memória res
gata o próprio homem e sua condição imutável.
A constatação científica de Sidarta Ribeiro nos leva a crer,
mesmo que de maneira metafórica, que o cérebro se compor
ta como um computador quando se trata do gerenciamento da
"T
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memória. Um experimento realizado por ele mostra evidências
em que determinadas estruturas cerebrais como o hipocampo e o
córtex são ativadas para salvarem dados.
E o que podemos dizer das afirmações de Kathleen McDermott,
da Universidade de Washington, sobre as regiões do cérebro rela
cionadas com a memória e com a habilidade para recordar ima
gens vividas em experiências passadas? O estudo revela que estas
regiões também permitem a cada pessoa projetar o futuro.
Portanto, este novo livro sobre a memória de São José dos
Campos nos permitirá entender como passamos de aldeia à ci
dade e como poderemos projetar o nosso futuro. Ao completar
trinta anos a Refinaria Henrique Lage se orgulha de participar
desse importante projeto.
Paul Edman de Almeida
Gerente de Comunicação da Petrobras
Refinaria Henrique Lage
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-X. 1 tar com grandes ajudas e contribuições, o que torna
nosso empenho em agradecer a todos um ato bastante compli
cado. Corremos sempre o risco de esquecer alguma pessoa ou
Instituição. Apesar disso, vamos buscar deixar registrado, nessas
páginas, nossos principais colaboradores. Em primeiro lugar,
agradecemos ao Gerente Geral e ao Gerente de Comunicação da
Petrobras, Senhores Cláudio Pimentel e Paul Edman de Almeida,
pelo patrocínio e apoio constante. 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 incentivadores; bem como às nos
sas diretoras da Faculdade de Educação e Artes e do IP&D, Profa
Msc.Valdelis Nunes Pereira e Prof3 Dra Sandra Fonseca da Costa.
A Pró-Reitora de Cultura e Divulgação Acadêmica da Univap,
Prof3 Maria de Fátima Ramia Manfredini, nossos agradecimen
ii

tos carinhosos, pelo companheirismo e afeto sempre presen
tes. Aos nossos parceiros da Câmara Municipal de São José dos
Campos, nosso eterno agradecimento e amizade. Agradecemos
aos vereadores Walter Hayashi e Dilermando Dié, que acompa
nharam nossa trajetória durante seus exercícios como presiden
tes da Câmara. Ao Secretário Geral da Câmara, Sr. José Carlos
de Oliveira, agradecemos pela amizade, pelo envolvimento em
nossos projetos e por ser nosso “ombro amigo” no legislativo
da cidade. Ao vereador Alexandre da Farmácia, atual presiden
te, agradecemos o apoio e o entusiasmo com os quais tem brin
dado nossas iniciativas. Agradecemos muito a colaboração da
funcionária da Câmara, Héglide Arruda Costa, bem como dos
motoristas Jessé, Vilela e Valentim, sempre prontos a prestar total
suporte ao nosso Pró-Memória. Nosso carinhoso agradecimento
ao Carlos Magno da Silveira, da Magno Studio, sempre pronto a
realizar com primor seu trabalho gráfico. Ao pessoal da Fundação
Cultural Cassiano Ricardo, somos gratas pelo fornecimento das
fontes históricas e pela atenção com nossos pesquisadores. Em
particular, gostaríamos de agradecer ao presidente da FCCR,
Mário Domingos de Moraes, ao diretor do DPH, engenheiro
Vitor Chuster, ao chefe do Arquivo Municipal Donato Ribeiro, à
historiadora e arquivista Nádia Del Monte Kojio e ao historiador
Antônio Carlos Oliveira Silva. Nossos agradecimentos especiais
ao Arquivo Público de São José dos Campos, ao Arquivo Público
do Estado de São Paulo, ao Arquivo Histórico “Historiador Isaac
Grimberg (Mogi das Cruzes), ao Arquivo Público de Jacareí, à
Biblioteca do IFCH da Unicamp - Maria Helena Segnorelli, à
Gladis Schmidt que nos recebeu em visita à Biblioteca do Collegio
São Luís Jesuítas, à Biblioteca do Pateo do Collegio (São Paulo),

12

à Biblioteca do Museu Paulista da Universidade de São Paulo,
ao Arquivo Histórico Municipal Washington Luís (São Paulo).
Agradecemos muito a participação sempre brilhante das profes
soras Estefânia Fraga, Zuleika Sabino Roque e Maria José Acedo
Del Olmo. Não poderíamos deixar de salientar a atuação de nos
sos bolsistas e ex-bolsistas do Núcleo de Pesquisa Pró-Memória,
dos nossos alunos e ex-alunos do curso de História da Univap,
sempre prontos a dialogar com novas fontes e novas possibili
dades historiográficas. Em particular, atuando conosco nesta
edição, agradecemos à Solange Vieira, à Tatiane Nunes Teófilo,
à Shirley Gomes da Silva, à Nara Rubia Martins, à Suele França
Costa, ao Diovane Ribeiro de Brito, à Vanessa Cristina Oliveira,
ao Alessandro Santana, ao Diego Arêdes, à Luciana Pinheiro
Ramos, à Andréia Christina dos Santos, à Bárbara de Oliveira
Ramos, ao Carlos Eduardo de Quadro, à Cintia Ribeiro dos
Santos, ao Luiz Felipe Dolcemascollo Rossi, ao Marcelo Davies
Pinto e à Monique Mesquita Vaz.
As coordenadoras
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sé p r e s e n t a r a s é r i e São José dos Campos: História
Z J e Cidade significa muito para nós, pois é resultado de um projeto acalentado há muitos anos, a rea
lização de um sonho. Somos docentes do curso de História da
Univap, coordenamos o Núcleo de Pesquisa Pró-Memória São
José dos Campos e desenvolvemos estudos 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 realizamos pesquisas e levantamos documenta
ção sobre a história da cidade de São José dos Campos há muitos
anos.
Sabemos o quanto é 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
cidade. Os poucos livros disponíveis nas instituições sobre a his
15

tória de São José nem sempre contam com o rigor de uma pes
quisa de caráter científico e embasamento metodológico criterio
so. Nossa série 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 distribu
ídos nas escolas, bibliotecas públicas e universidades. Para a via
bilização 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 da série, intitulado Os Campos da Cidade:
São José Revisitada, traça um panorama geral sobre a cidade, em
múltiplos aspectos. São vários capítulos com temas variados, des
cortinando 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 segundo liv ro ,

São José dos Campos: de Aldeia a Cidade,
tem uma missão difícil e ao mesmo tempo complexa e desafiado
ra, pois seu objetivo é trazer à tona as discussões sobre os primór
dios da nossa então Aldeia de São José da Parayba, os conflitos en
tre indígenas e colonos, sua transformação em Vila, até se tornar
O te rc e iro liv ro ,
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cidade no final do século XIX. Tudo isso contando com a escassa
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 histó
ria da cidade. Período rico para a compreensão de toda a lógica
urbanística e industrial de São José, o período sanatorial encerra
contradições e memórias de um tempo que a cidade muitas vezes
quis apagar. Neste livro busca-se evidenciar, registrar, discutir e
refletir sobre uma época que deixou marcas profundas na cons
trução identitária da cidade.
Crescimento Urbano eIndustrialização 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 to liv ro ,

No s e x t o l i v r o , Escola e Educação em São José dos Campos:
Espaço e Cultura Escolar, buscamos identificar a história da edu
cação e do cotidiano escolar em São José dos Campos desde o
século XIX até nossos dias, sob os mais variados aspectos. A edu
cação não poderia deixar de ser tema de um livro sobre a história
da cidade, dada a relevância em que consiste a educação para toda
a nossa sociedade.
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N o s é t i m o l i v r o , São José dos Campos: Cotidiano, Gênero e
Representação, 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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A R i A A p a r e c i d a P a p a l i é historiadora,doutora

* / l / f em História Social pela PUC/SP, mestre em História
V r -A. 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, vincu
lada ao Grupo de Documentação Histórica (Gedoch) da Univap,
docente do Programa de Mestrado em Planejamento Urbano e
Regional; é membro fundadora do Projeto Pró-Memória, autora
do livro Escravos, Libertos e Órfãos: a construção da liberdade em
Taubaté (1871-1895). São Paulo: Annablume, 2003.
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 (18301860). Passo Fundo: Universidade de Passo Fundo, 2002; profes
sora e coordenadora do curso de História da Universidade do Vale
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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.

S o b r e

o s

A u t o r e s

d o

V o l u m e

I I I

^ ~ / í l e s s a n d r o S a n t a n a d a C u n h a p o s s u i licenciaZ J tura em História pela Universidade do Vale do Paraíba,
foi estagiário do Núcleo de Pesquisa Pró-Memória São
José dos Campos de 2007 a 2008. Autor de São José do Parahyba:
Fragmentos de uma Vila, construção de uma História (1803-1819),
publicado no livro Câmara Municipal de São José dos Campos:
Cidade e Poder; apresentou como trabalho de conclusão de curso
Brasileiro até a Medula dos Ossos: Nacionalismo e Autoritarismo
em Cassiano Ricardo, em 2008.
possui graduação em
História pela Universidade do Vale do Paraíba (2009) e é auto
ra do trabalho de conclusão de curso Eva, Santa Mademoiselle:
Modelos de feminino no Jornal A Caridade em São José dos Campos,
apresentado para o curso de História em 2009.

A n d reia C h ris tin a dos S an to s

mestre em História
pela PUC-SP, atuando há onze anos no Departamento de

A n to n io C a r lo s O liv e ir a d a S ilva é
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Patrimônio Histórico (DPH) de São José dos Campos no cargo
de pesquisador onde desenvolve pesquisas sobre a memória e his
tória local, além de ser responsável pelo Programa de Educação
Patrimonial do Departamento. Atuou também como professor
contratado para o Módulo História e Memória no Curso de
Especialização em Cultura Popular Brasileira, desenvolvido pelo
Programa de Pós-Graduação da UNIVAP.
é graduanda em
História pela Universidade do Vale do Paraíba e estagiária do
Arquivo Público do Município de São José dos Campos, localiza
do na Fundação Cultural Cassiano Ricardo.
B árbara

D ias de O liv e ir a

Ramos

é graduando em História
pela Universidade do Vale do Paraíba e estagiário do Núcleo de
Pesquisa Pró-Memória São José dos Campos desde 2009; tam 
bém estagiou da Fundação Cultural Cassiano Ricardo entre 2008
e 2009.
C a rlo s E d u ard o de Q u ad ro

C in t ia R ib e ir o d o s S a n t o s é graduanda em História pela
Universidade do Vale do Paraíba; foi estagiária do Arquivo Público
do M unicípio de São José dos Campos, localizado na Fundação
Cultural Cassiano Ricardo, entre os anos de 2008 e 2009.

possui licenciatura em História
pela Universidade do Vale do Paraíba; é co-autor do capítulo
A Aldeia Sublevada, ou a Cidade em Construção: Resistência
Indígena na Aldeia de São José dos Campos, publicado no livro
Histori(cidade)s: Um Olhar Multidisciplinar, em 2008; foi estagiá
rio do Núcleo de Pesquisa Pró-Memória São José dos Campos de
D ieg o E m ílio A lves A rê d e s
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2005 a 2006 e apresentou como trabalho de conclusão de curso
Subversão na Aldeia: Indígenas de São José do Paraíba Contra a
Administração Civil (1760 - 1780), em 2006.
é graduando em História pela Universidade
do Vale do Paraíba e estagiou no Núcleo de Pesquisa Pró-Memória
São José dos Campos durante o Io semestre de 2009.
D iovane R ib eiro

C. F r a g a é bacharel e licenciada em
História pela PUC/SP, especialista em História do Brasil pela
PUC/SP e doutora em História pela mesma instituição de en
sino, com a tese “A Fábrica de Ferro de São João de Ipanema”.
Professora titular do Depto. de História da Faculdade de Ciências
Sociais da PUC/SP. Responsável pelo projeto, implantação e
coordenação do Programa de Pós-Graduação em 1972, onde
atua como professora no Mestrado e Doutorado. Atua des
de 2007 na coordenação do curso de Especialização “História,
Sociedade e Cultura”, nível Lato Sensu. Pesquisadora integrante
do Grupo de Pesquisa “Poderes, Sensibilidades e Sociabilidades
na Contemporaneidade” e no Núcleo de Estudos Culturais, da
PUC/SP.
E stefân ia K notz

licenciada em História pela
Universidade do Vale do Paraíba e autora do trabalho de conclu
são de curso Análise dos mitos no livro “São José dos Campos e a
sua História”, apresentado para o curso de História em 2008.
L u ciana P in h e iro Ram os é

L uiz F e l i p e D o l c e m a s c o l l o R ossi é licenciado em
História pela Universidade do Vale do Paraíba e autor do tra
balho de conclusão de curso Abrindo o Armário: História do
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Homossexualismo em São José dos Campos, apresentado ao curso
de História em 2009.
possui licenciatura em História pela
Universidade do Vale do Paraíba e é autor do trabalho de conclu
são de curso Análise dos mitos no livro “São José dos Campos e a
sua História”, apresentado para o curso de História em 2008.
M a r c e lo D avies P in to

é historiadora, graduada pela
USP; mestre em História Social pela PUC/SP; membro funda
dor do Projeto Pró-Memória São José dos Campos, professora do
curso de História da Univap e autora de vários livros paradidáticos; atualmente coordena o Núcleo de Pesquisa Pró-Memória
Jacareí.
M o n i q u e M e s q u i t a V a z é graduanda em História pela
Universidade do Vale do Paraíba; é estagiária do Arquivo Público
do Município de São José dos Campos (FCCR) e autora - junta
mente com a ex-aluna Antonia Claudia Silva de Oliveira (2009) do trabalho de conclusão de curso Capela ou Museu? O espaço da
capela Nossa Senhora da Conceição Aparecida, apresentado para o
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~T' a c o n c e p ç ã o d e p e s q u i s a d o r e s e bolsistas
/ \ / ligados ao Núcleo de Pesquisa Pró-Memória, o voluX * me III da série São José dos Campos: História e Cidade
tem grande significado para o avanço de nossas pesquisas sobre
o processo de ocupação e formação do Aldeamento de São José
do Parahyba, núcleo original da cidade de São José dos Campos.
Grandes esforços foram empregados pela equipe e colaboradores
do Pró-Memória no sentido de buscar investigar as origens da
criação do mito José de Anchieta como fundador do aldeamento
inicial. Buscamos também levantar referências documentais que
dessem conta da construção de bases verossímeis da presença dos
primeiros jesuítas em solo joseense. É senso comum na história
de São José dos Campos ter sido o jesuíta José de Anchieta o fun
dador do primeiro núcleo de povoamento da cidade, no entanto,
z '-

V

não contamos com evidências documentais que possam endossar
tal evento.
Sendo assim, nossas investigações e pesquisas resultaram, nes
te livro, uma resposta à comunidade joseense sobre os prim ór
dios da nossa cidade.
No primeiro capítulo, intitulado A Fundação da Cidade de São
José dos Campos, os autores Shirley Gomes da Silva, Nara Martins,
Solange Vieira, Valéria Zanetti e Diovane Ribeiro, tiveram a árdua
tarefa de buscar documentação sobre as origens de São José dos
Campos e com isso descortinar uma possibilidade de interpre
tação sobre a fundação do primeiro núcleo de povoamento da
localidade. Na consolidação do capítulo, os autores levantam te
ses sobre a fundação da cidade, refutando algumas e escolhendo
aquela que apresentou mais indícios documentais e possibilida
des interpretativas. Vale a pena ler todas elas e ter uma nova visão
sobre a história da fundação da Aldeia de São José do Parahyba.
No segundo capítulo, intitulado A elevação da Aldeia de São
José do Parahyba em 1767: o papel das Vilas e Aldeias paulistas no
contexto político do Brasil Colonial, as autoras Vanessa Oliveira,
Maria Aparecida Papali e Valéria Zanetti buscam demonstrar o
papel geopolítico representado por pequenas Aldeias e povoados
da Capitania de São Paulo na segunda metade do século XVIII,
ao serem erigidas à condição de Vilas. Neste estudo foi analisado
especificamente o caso da Aldeia de São José, elevada à Vila em
1767, que, não obstante ser um pequeno e frágil núcleo de po
voamento, foi considerado um local estratégico e politicamente
interessante para a Metrópole.
No terceiro capítulo O Aldeamento de São José do Parahyba:
indígenas, conflitos e administração civil, os autores Maria José
Acedo, Tatiane Teófilo, Suele França Costa e Diego Arêdes bus
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cam discutir toda a complexidade das relações estabelecidas entre
a administração civil da Aldeia de São José, representada à época
pelo Diretor José de Araújo Coimbra, e os indígenas aldeados.
Nesse estudo puderam constatar tensões, conflitos e ações de re
sistência desencadeadas pelos silvícolas, na luta contra a domina
ção colonial.
No quarto capítulo São José dos Campos: A Vida na Abolição
(1888), Maria Aparecida Papali apresenta uma versão modificada
de sua Dissertação de Mestrado, buscando visualizar a cidade de
São José dos Campos no final da escravidão, por meio dos edito
riais, artigos e anedotas veiculados no jornal A Vida entre 1887 e
1888. Nesses discursos, evidencia-se a construção de uma memó
ria racista e excludente em relação aos ex-escravos e descendentes
da senzala.
No quinto capítulo Representações do indígena da Aldeia de São
José na Obra de Agê Junior, os autores Estefânia Fraga, Antonio
Carlos O. da Silva, Alessandro Santana, Luciana Ramos e Marcelo
Davies Pinto, buscam refletir sobre os significados da memória
construída sobre os primeiros habitantes da Aldeia de São José,
por meio da obra didática do jornalista Agê Junior, sabendo-se
que seu livro São José dos Campos e sua História, publicado ini
cialmente em 1977, foi amplamente divulgado nas escolas e bi
bliotecas da cidade, permanecendo até hoje, para boa parte dos
cidadãos joseenses, como livro referência sobre a história local.
No sexto capítulo Anchieta, mito fundador de São José dos
Campos: possibilidade de pesquisa e de interpretação, as auto
ras Estefânia Canguçu Fraga e Zuleika Stefânia Sabino Roque
buscam discutir as vias utilizadas pela cidade de São José dos
Campos, entre as décadas de 1970/90, na busca pelo “atestado
de nascimento da cidade”, no dizer das próprias autoras. É nes
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se momento que São José concentra esforços na construção de
uma memória de sua gênese, criando o mito de José de Anchieta
como fundador da Aldeia de São José do Parahyba. Nesse estudo
as autoras consultam diversas fontes, enfatizando o papel decisi
vo de Cassiano Ricardo e Agê Junior no processo de construção
do mito Anchieta.
No sétimo capítulo Entre fundos e documentos: o Arquivo
Público do Município de São José dos Campos, Nadia Del Monte
Kojio e sua equipe de alunos do Curso de História da Univap,
estagiários da Fundação Cultural, buscam demonstrar a gran
de relevância dos arquivos históricos municipais, em especial o
Arquivo Histórico da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, fa
zendo um resumo dos principais fundos e documentos que se
encontram disponíveis para consulta pública.
Maria Aparecida Papali
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2003, q u a n d o

o Núcleo de Pesquisa Pró-Memória era
ainda um projeto, tínhamos como objetivo fundamental a
^ . / coleta e organização de fontes que esclarecessem a respeito
da fundação da cidade. Iniciamos a pesquisa tendo como base
a leitura de memorialistas e de antigos almanaques, que sempre
nos conduziam à figura de José de Anchieta como o fundador do
núcleo que originou a cidade de São José dos Campos.
Partindo dessa constatação, intencionávamos entender o pro
cesso de povoamento da região, buscando os projetos de colo
nização do Vale do Paraíba pela coroa portuguesa, tendo como
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agente desse empreendimento o nobre padre da Companhia de
Jesus.
As pesquisas realizadas em algumas instituições nacionais e
internacionais que guardam documentação histórica referente ao
Brasil no período colonial nos induziram a alguns questionamen
tos e nos levaram a algumas constatações1. O primeiro deles diz
respeito ao fundador. A história de São José dos Campos, desde
seus primórdios, esteve ligada à imagem de Anchieta; no entanto,
as fontes arroladas, detidamente analisadas, não mencionam o
padre como aquele que deu origem ao povoado.
Até então, a indiscutível origem da cidade passou a ser um dos
grandes desafios do nosso núcleo de pesquisa. Não intencionamos desbancar históricas interpretações, mas expor um debate
que, como historiadores, não poderíamos deixar que não viesse
à baila.
Trataremos aqui de abordar algumas teses a respeito da funda
ção de São José dos Campos que, em seu princípio, se constituiu
em um aldeamento de índios montado, num primeiro momento,
sob comando de padres jesuítas e posteriormente sob adminis
tração civil.
Antes, porém, é importante esclarecer que revirar a história
1 Vasculhamos o acervo histórico das principais instituições de pesquisa
no Brasil em âmbito nacional e municipal, tais como o Arquivo Nacional e a
Biblioteca Nacional, ambos no Rio de Janeiro, o Arquivo Público do Estado de
São Paulo, o Arquivo Municipal de São José dos Campos, o Arquivo Histórico
de Mogi das Cruzes e de Jacareí, além das bibliotecas do Instituto de Filosofia
e Ciências Humanas da Universidade de Campinas - Unicamp, do Pateo do
Collegio de São Paulo, do Museu do Ipiranga e do Colégio São Luís, ambas em
São Paulo. Foram também realizadas pesquisas em cópias digitalizadas de docu
mentos do acervo da Torre do Tombo em Portugal, reunidos no Projeto Resgate,
coordenado pelo Professor Dr. Jobson Arruda.

dos primórdios de uma cidade e buscar seus indícios de compro
vação que relacione esse ou aquele fundador pode parecer algo
irrelevante, dada às complexidades que a questão suscita. No en
tanto, é de fundamental importância trazer à tona uma história
verossímil, sobretudo para dar o entendimento de todo um pro
cesso de embate, entre o poder secular e laico, num momento de
múltiplos interesses de ocupação do Novo Mundo.
Dar à sociedade joseense em particular e à comunidade aca
dêmica, de forma geral, uma história isenta e imparcial, funda
mentada em evidências históricas, é certamente um convite à
desconstrução daquela história confortante que os antigos his
toriadores apregoavam. Não há dúvidas que é desconfortante a
exploração de uma memória longínqua marcada pelo paradigma
da ordem, mas, ao mesmo tempo, não podemos negar o constan
te processo de reconstrução histórica.
Abordaremos teses a respeito da fundação da cidade tendo as
fontes históricas como ferramenta da argumentação.
•'^A fundação de São José pelos “memorialistas”

Em

1925 ,

E u g ên io E gas, historiador do Instituto Histórico

e Geográfico de São Paulo (IHGSP), publicou uma série de li
vros em celebração ao centenário da Independência, festejado
três anos antes. Os dois exemplares intitulados “Os Municípios
Paulistas” apresentam um sistemático e ufanista perfil das cida
des de São Paulo que, além de exaltar os atributos naturais como
riquezas minerais, topografia e salubridade do clima e arrolar da
dos numéricos sobre economia, população e extensão territorial,
pretende esclarecer a origem histórica destes municípios.
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Fig. i: Folha de rosto de
“Os Municípios Paulistas”
de Eugênio Egas.
Fonte: Biblioteca IFCH da
Unicamp - Coleção Sérgio
Buarque de Holanda.

Após a introdução, onde uma possível incoerência de dados
é justificada pelo incomensurável esforço do autor para reunir e
comparar informações, Egas descreve os predicados econômicos
e naturais de São José, cidade cuja fundação teria sido empreen
dida pelo missionário da Companhia de Jesus2 , Padre José de
2. Sobre a Companhia de Jesus vale situar o leitor quanto ao seu papel na
colonização do Brasil. Após o duro golpe da Reforma Protestante, movimento
que chacoalhou as bases da Igreja Católica ao criticar sua postura ética, filosó
fica e pedagógica, foi concebido pelos cardeais reunidos em Concílio na cidade
italiana de Trento, um modelo de ação pastoral denominado Contrarreforma,
que tinha por objetivo reaver a posição hegemônica da Igreja, ameaçada pe
las novas denominações religiosas. Partindo do pressuposto que a Europa seria
um “Continente Perdido” contaminada pela “infidelidade”, e visando à m anu
tenção de sua preponderância ideológica, a Sé Romana lança-se de bom gra
do aos intentos expansionistas das potências européias. Assim, o novo mundo
oferece-se como campo aberto para esse processo, cabendo, principalmente à
Companhia de Jesus, ordem religiosa fundada por Santo Inácio de Loyola em
1538, promover a obra de cristianização dos índios e colonos, assegurada pela
Coroa Portuguesa, por meio da instituição do “catequismo” (Neves, 2007:127).
A chegada dos jesuítas para a ocupação do planalto, por sua vez, se deu em
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Anchieta (1534 - 1597) na segunda metade do século XVI.
Segundo Egas, o agrupamento humano primordial de São
losé tem sua origem na chamada Aldeia3 do Rio Comprido; in
formação, retirada de publicações oficiais cuja fragilidade o pró
prio autor reconhece.
Neste contexto cabe lembrar que uma destas “publicações ofi
ciais”, o relatório apresentado pela Comissão Central Estatística de
São Paulo em 1888, ao então presidente da província, Francisco de
Paula Rodrigues Alves, conhecido como Conselheiro Rodrigues
Alves4 trouxe as mesmas afirmações de Egas sobre as origens de
1548, pela frota de Tomé de Sousa. Segundo Monteiro, num primeiro momento,
os inacianos serviriam aos interesses da Coroa como instrumentos da política
de desenvolvimento ao mesmo tempo em que atuavam como contraponto à
dizimação deliberada dos índios praticada pelos colonos. Mas, por outro lado,
esse controle e preservação dos índios era no caráter de regimentá-los enquanto
“trabalhadores produtivos” (Monteiro, 1994: 36), conforme será discutido mais
à frente neste capítulo.
3. O autor não empreende aqui qualquer diferenciação conceituai entre
“Aldeia” e “Aldeamento”. Neste contexto, a denominação “Aldeia” é genérica a
toda forma de agrupamento indígena. De fato, a diferenciação de tais conceitos
é discussão recente no campo da historiografia. Pasquale Petrone, em 1995,
define Aldeamento como “forma pioneira de organização e utilização do espa
ço, decorrente do processo de colonização européia” (Petrone, 1995: 139), que
distando-se das características estruturais da comunidade pré-colonial, dora
vante chamada Aldeia, depreende uma ruptura de múltiplas direções no inte
rior da sociedade nativa. O aldeamento consiste, portanto, num espaço destina
do à “civilização” e doutrinação, onde o aborígene tem sua vida sistematizada
pelo modus vivendi europeu, congregando a incorporação da religião católica
com o trabalho árduo, sendo seus maiores idealizadores os padres jesuítas da
Companhia de Jesus. Ver Petrone, 1995.
4. Segundo Bassanezi e Bacellar, no século XIX, proporcionalmente à ex
pansão dos cafezais pelo território paulista e o consequente enriquecimento da
região, verifica-se uma crescente preocupação da administração provincial em
conhecer detalhes sobre a população e economia dos municípios. Tal preocu
pação resulta na publicação dos relatórios estatísticos de 1836, 1854- 55 e 1886
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São José, embora o autor não especifique tal referência.
As semelhanças entre os textos produzidos pela comissão
central de estatística e por Egas possivelmente se expliquem por
uma referência comum: Azevedo Marques5, que foi (provavel
mente) um dos pioneiros a atribuir a Anchieta o povoamento do
Rio Comprido, com a publicação de “Apontamentos Históricos,
Geográficos, Biográficos, Estatísticos e Noticiosos da Província de
São Paulo”, em 1879.
Marques defende que a Aldeia de São José estaria intimamente
ligada a São Paulo primordial, uma vez que grupos aldeados oriun
dos das terras de Piratininga, fugindo às duas vias de exploração que
se digladiava6, teriam se embrenhado pelas matas da província, che
gando à região do Rio Paraíba por volta 1564 (Marques, 1952: 389).
Ao longo dos anos, Marques e Egas encontraram “devotados
seguidores”, dos quais podemos citar Napoleão Monteiro, João
(publicado em 1888). O “Relatório de 1888 enviado ao Presidente da Província de
São Paulo” é peculiar por interessar-se não só pelos dados populacionais, mas
também pelo levantamento das “divisas municipais, dos aspectos geográficos
e econômicos, da história, instrução e divisão eclesiástica de cada município”
(Bassanezi e Bacellar, 2002:117). A Comissão Central de Estatística da Província
de São Paulo, criada em 1886 para este fim, porém, repassou tal obrigação às
subcomissões regionais que, segundo o autor, contavam apenas com o “trabalho
gratuito da Igreja e de funcionários públicos locais, e tendo como consequência
a inequívoca má vontade desses recenseadores em promover uma tarefa que
lhes sobre carregava, mas não remunerava” (Idem: 127), resultando num relató
rio sem rigor científico e com inúmeras falhas de contagem e, principalmente,
transcrição.
5. Azevedo Marques teria concluído esta obra em 1879, entretanto, a edição
e publicação ocorreram após sua morte, por D. Pedro II (Camargo, 1985).
6 . Segundo John Monteiro, colonos e jesuítas, dotados de pontos de vis
ta divergentes quanto à legitimidade da exploração da mão-de-obra indígena
travam, principalmente no decorrer do século XVI, um profundo embate, que
tendo em Piratininga seu foco principal, contribuiu para a expansão dos aldea
mentos pelo interior da província (Monteiro, 1994).

Netto Caldeira, Edward Simões, ou ainda Cassiano Ricardo, que
não hesitou em reafirmar o quanto os “anos de tradição” pode
riam figurar como prova suficiente à falta de documentação.
O autor joseense que alcançou maior notoriedade foi Agê
Junior, ganhador do concurso promovido em 1977 pela Prefeitura
Municipal, com o objetivo de eleger a melhor monografia sobre
a origem de São José. O livro intitulado “São José dos Campos e
sua História” traz novamente a afirmação categórica: “a Aldeia do
Rio Comprido existiu e foi fundada pelo Padre José de Anchieta”
conforme, segundo Agê Junior, “renomados historiadores vêm
afirmando há mais de 100 anos ”7 (Agê Junior, 1977: 7).
Tal teoria apresenta-se fragilizada dada a inexistência de do
cumentação comprobatória, muito embora este fato não seja em
pecilho à manutenção dos estudos dos autores que, ao longo dos
anos, reafirmaram a inquestionabilidade da participação de José
de Anchieta na fundação de São José dos Campos, tornando-a a
versão “oficial” da origem da cidade.
^=^A fundação da Aldeia de São José pelos documentos
Foi aldeada na segunda metade do
século XVI por uma parte dos índios
guaianases emigrados de Piratininga,
sob tutela do Padre José de Anchieta
(Marques, 1952).
Teria mesmo Anchieta fundado a Aldeia que deu origem à ci
dade? Diversos foram os caminhos percorridos para chegarmos,
7. A discussão historiográfica acerca desta afirmação será trabalhada no ca
pítulo Anchieta, mito fundador de São José dos Campos: possibilidade de pesquisa
e de interpretação (Fraga e Roque, 2010).
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enfim, a uma resposta plausível que fornecesse informações e da
dos sobre o surgimento da Aldeia de São José. Dos diversos estu
dos que versam sobre a origem das cidades paulistas, a pesquisa
desenvolvida por Azevedo Marques se destaca pela contribuição
e riqueza de informações que ainda hoje são utilizadas na cons
trução da história dos municípios paulistas.
O mesmo grau de importância é dado à obra de Eugênio Egas,
que tem como base os estudos de Azevedo Marques. Dessa forma,
o trabalho de Marques tornou-se vital durante as pesquisas sobre
o surgimento do município joseense.
Outros autores também contribuíram para o entendimento
dessa questão, no entanto, acabaram por reproduzir teorias já
consagradas.
Se traçássemos uma linha cronológica com o nome dos prin
cipais autores que tratam da origem da cidade de São José dos
Campos em que figura o padre jesuíta José de Anchieta como
fundador da Aldeia de São José teríamos: Azevedo Marques
(1879), Eugênio Egas (1925), Agê Junior (1977) e enfim Pasquale
Petrone (1995).
Segundo Azevedo Marques:
Em lugar pouco distante do atual assento desta po
voação (São José dos Campos) foi aldeada na segun
da metade de século XVI (provavelmente em 1564)
uma parte da tribo de índios “guaianases” emigrados
de Piratininga, sob a tutela do Padre José de Anchieta,
mas esse aldeamento foi algum tempo depois abando
nado pelos jesuítas, que obtiveram, pelos anos de 1643
a 1660, diversas datas de terras e com os índios que res
tavam daquele primeiro aldeamento estabeleceram ou
tros em suas fazendas. Foi o princípio dessa povoação
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(apud Siqueira, 1962: 389).
Hélio Damante, que fez parte da comissão julgadora do con
curso no qual Agê Junior foi o vencedor, criticou veementemente
a tese que considera o padre jesuíta José de Anchieta o fundador
da Aldeia de São José no século XVI. Sua crítica e seu posicio
namento contrários aparecem na apresentação do livro do jor
nalista Agê Júnior e em seu ensaio sobre a história de São Paulo,
Coleção Nova Paulística (1971), com compilação de informações
sobre as cidades paulistas.
Para Damante, embora seja do século XVI uma das primeiras
notícias históricas que se tem da região do Vale do Paraíba (refe
rente a confrontos em represália aos constantes ataques promo
vidos por índios Tamoio 8 à recém fundada Vila de São Paulo),
não há elementos que comprovem a fundação da Aldeia de São
José no século XVI, muito menos sobre a participação de José de
Anchieta como seu fundador, tese que, a seu ver, seria fruto de um
equívoco de Azevedo Marques (Silva, 2009: 37).
A repercussão alcançada pela figura de José de Anchieta como
patrono fundador do município de São José dos Campos tor
nou necessária a análise de elementos que pudessem confirmar
ou desmistificar a figura do jesuíta como fundador da Aldeia de
São José partindo da análise do conflito registrado na carta de
Anchieta de 1561, como o primeiro episódio histórico ocorrido
na região do Vale do Paraíba e da transferência dos Guaianá que
deu origem a aldeias administradas e organizadas pelos padres
jesuítas na segunda metade do século XVI.
Nossas pesquisas nos levaram ao episódio reconhecido por
Benedito Prezia e Hélio Damante como uma das primeiras no
8.

Os Tamoio são também conhecidos como Tupinambá.
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tícias históricas que se tem da região do Vale do Paraíba. O con
fronto em represália aos constantes ataques promovidos por
índios Tamoio aparece narrado pelo padre José de Anchieta na
carta de 30 de julho de 1561, escrita ao provincial da Companhia
de Jesus, Diego Laynes, e pelos oficiais da Câmara de São Paulo
em carta dirigida à rainha d. Catarina em 1561.
Neste documento José de Anchieta além de descrever a distân
cia entre a Vila de São Paulo, de onde partiram os colonos e a pro
vável localização da tribo Tamoio, faz uma descrição minuciosa
do caminho percorrido pela campanha.

Fig. 2: Guerrilhas
- Johann Moritz
Rugendas.
Fonte: Site Virtuália
- O Manifesto Digital.

Anchieta narrou ainda como se deu esse confronto, que re
sultou na morte de três portugueses e de vários índios, dos quais
sobraram apenas algumas crianças, levadas posteriormente para
a Casa de São Paulo, em Piratininga. O confronto teria ocorri
do durante a Semana Santa do ano de 1561, segundo Benedito
Prezia, sob o comando de Jorge Moreira9, provavelmente onde
9. Jorge Moreira era português e chegou a São Vicente em 1545, casando-se
com Isabel Velho. Foi povoador de Santo André da Borda do Campo, onde em
1557 exerceu o cargo de almotacel (inspetor de pesos e medidas responsável por
fixar preços das mercadorias). Em 1550, foi um dos promotores da mudança
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hoje se localiza a cidade de São José dos Campos. Conforme fonte
consultada por Prezia,
Depois de uns cinco ou seis dias e marcha, provavel
mente na altura de São José dos Campos, o grupo en
frentou “muytas casas fortes com quatro cercas muito
fortes ao redor a maneyra de muros como se foraõ bramquos e Junto com ysto muytos arcabuzes He poluora
[pólvora] e espadas que lhe dam os framçeses (apud
Prezia, 2008: 258).
A Carta dos Oficiais da Câmara da Vila de São Paulo dirigida
à rainha d. Catarina comprova a participação de Jorge Moreira
como líder da campanha organizada contra os gentios do Vale do
Paraíba. Embora não seja citado em nenhum momento o nome
de José de Anchieta, a carta dos oficiais da câmara de São Paulo
traz em seu texto uma importante informação a respeito da fun
dação da cidade de São José dos Campos. Neste documento foi
ressaltado o líder da campanha, Jorge Moreira.
A contribuição de Jorge Moreira à historiografia sobre a ori
gem da cidade destaca-se pelas informações presentes em sua
biografia. A presença de José de Anchieta limita-se apenas ao
papel de intérprete da campanha organizada em 1561 conforme
narrativas de época a seguir: “Em 1561, chefiou uma expedição
contra os índios do vale do rio Paraíba, na qual Anchieta seguiu
como intérprete” (Porchat, 1993: 97-98).
A obra Carta dos Primeiros Jesuítas do Brasil (1558-1563) de
Serafim Leite traz a transcrição da carta de 30 de julho de 1561.
Leite, por sua vez, considera que a campanha organizada pelos
da vila de Santo André para a de São Paulo de Piratininga. Dentre os cargos
que exerceu estão os de ouvidor da capitania de São Vicente, juiz ordinário na
Câmara da Vila de São'Paulo, e em 1575, capitão da vila (Porchat, 1993: 97-98).
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colonos contra os “tamoios do Parahyba” contou com a partici
pação de dois religiosos pertencentes à Companhia de Jesus, o
padre Manuel de Paiva10, que deveria ministrar missas, e o irmão
Gregório Serrão" , que teria desempenhado nessa campanha o
papel de intérprete, a mesma função desempenhada por José de
Anchieta.
De acordo com Leite, os padres da Companhia de Jesus apenas
acompanharam Jorge Moreira em sua campanha militar contra
10. Padre Manuel de Paiva era português e chegou ao Brasil com aproxi
madamente 42 anos. Após exercer o cargo de reitor do Colégio da Bahia em
1551, acompanhou o Padre Nóbrega até a Capitania de São Vicente. Em 1554,
participou da fundação da residência de São Paulo de Piratininga, permane
cendo com o cargo de superior. De setembro do mesmo ano a 1560, estava na
Vila de São Vicente, pregando e confessando a população local, até que passou
a acompanhar a expedição de guerra contra os Tamoio, para atender espiritu
almente os soldados e os índios cristãos que compunham a expedição. Nessa
expedição foi auxiliado pelo Irmão Gregório Serrão, que era o língua que levava.
Em 1562, dirigiu-se à Bahia, assumindo a reitoria do Colégio. Em 1564, residiu
na Capitania do Espírito Santo como encarregado da instrução dos escravos
distribuídos pelos engenhos e fazendas, além disso, fazia pregações e confissões
na vila de Vitória e visitas às aldeias dos índios das proximidades. Permaneceu
ali o restante de sua vida, vindo a falecer em 1584 (Kist, 2008: 121).
11. Padre Gregório Serrão era português. Chegou ao Brasil aos 26 anos ain
da estudante e doente (era tido por incurável). Assim que chegou foi enviado a
Porto Seguro, juntam ente com outro jesuíta, o Padre Ambrósio Pires. Em 1553
em São Vicente residia na Aldeia de Maniçoba, com os padres Francisco Pires
e Vicente Rodrigues, para ali tom ar conta de uma escola de ler e escrever. Em
1555, já no Colégio de São Paulo atuou sob os ofícios de soto-ministro, cozi
nheiro e dispenseiro. Pouco tempo depois, residindo na Aldeia de Geraibatiba,
juntam ente com o Irmão Manuel Chaves; aprendeu a língua brasílica e alfabe
tiza os meninos índios da aldeia. Foi em meados de 1560, já como ministro do
Colégio de São Paulo, que acompanhou como língua, o Padre Manuel de Paiva
na expedição contra os Tamoio. Em 1561, em Piratininga, instruiu os índios na
doutrina cristã, na língua brasílica. Por volta de 1562, foi enviado à Bahia, para
complementar seus estudos e ser ordenado sacerdote. Adoentado, morreu em
1586 a caminho do Colégio do Rio de Janeiro (Kist, 2008: 131).
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os Tamoio do Vale do Paraíba. José de Anchieta, teria a incumbên
cia apenas de elaborar a carta relatando o episódio ao provincial
da Companhia de Jesus, Diego Laynez (Leite, 1954).
Exceto as biografias de Jorge Moreira, capitão da campanha
promovida pelos moradores da Vila de São Paulo, não foi encon
trado nenhum outro documento que comprovasse a participação
direta do jesuíta no confronto entre índios e colonos ocorrido no
Vale do Paraíba em 1561 e sequer sua atuação como fundador do
aldeamento.
Em nenhum momento da carta de Anchieta c da carta dos
oficiais da Câmara de São Paulo aparece alguma menção sobre o
estabelecimento tanto de jesuítas quanto de colonos na região. A
única informação que temos após o conflito presente na carta de
José de Anchieta é a da transferência dos “inocentes”, crianças que
sobreviveram ao embate para a Casa de São Paulo. Por outro lado,
na Carta dos oficiais da Câmara, assinada por Jorge Moreira, há
uma solicitação feita à rainha d. Catarina para que providenciasse
a vinda de colonos para a capitania de São Paulo, promovendo a
sua ocupação para evitar os constantes ataques dos índios.
Como vimos, além de José de Anchieta, outros nomes apare
cem na documentação do século XVT: os jesuítas Manuel de Paiva
e Gregório Serrão e o capitão da campanha, Jorge Moreira.
Contudo, outro episódio da história de São Paulo parece
ter sido utilizado por Azevedo Marques para atribuir a José de
Anchieta o papel de fundador da Aldeia de São José. Segundo
consta num relatório para o Presidente da província de São Paulo
de 1888,
A povoação teve seu começo na segunda metade do sé
culo XVI, por um aldeamento de parte da tribu de índios
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Guaynases, emigrados de Piratininga, sendo fundada
no alto do Rio Comprido, à distancia de 10 quilometros
da atual cidade, pelo padre José de Anchieta (Relatório
de 1888: 519).
O ato da transferência de índios Guaianá promovida pelos
padres jesuítas aparece tanto nas atas da Câmara da Vila de São
Paulo do século XVI, quanto na carta de José de Anchieta datada
de 1580. Neste momento as aldeias para as quais os indígenas fo
ram levados em 1560 pelos jesuítas receberam as sesmarias. Para
Kok:
Se as primeiras aldeias coloniais 12 foram fundadas em
1560 sobre aldeias tupiniquins pré-cabralianas, foi so
mente a 12 de outubro de 1580 que a situação se re
gularizou, quando os índios cristãos das aldeias de
Conceição de Nossa Senhora dos Pinheiros e de S.
Miguel receberam as datas de sesmarias de seis léguas,
medida padrão da época, das mãos do capitão Jerônimo
Leitão (2009: 4-5).
Considerando assim, que os primeiros aldeamentos 13 colo
niais surgiram por volta de 1560, não é de se estranhar que a dé
cada de sessenta do século XVI seja considerada principalmente
pelos memorialistas como o período no qual teria sido fundada
a Aldeia de São José.
Em busca de fontes acerca da fundação da cidade de São José
dos Campos, nossas pesquisas nos encaminharam para dois im
portantes marcos históricos: a transferência dos índios Guaianá
de Piratininga para o Vale do Paraíba e a concessão de sesmarias
12. Aldeamentos.
13. Os primeiros aldeamentos abrigavam os grupos indígenas que habita
vam a região, sobretudo os Tupiniquim e os Guaianá (Monteiro, 1994: 43).
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para as comunidades indígenas aldeadas.
Para Frei Gaspar Madre de Deus o motivo que ocasionou o
“deslocamento” dos índios Guaianá foi a apropriação portuguesa
das terras indígenas. “Os Guaianazes oriundos de Piratininga e
mais índios ali moradores vendo que iam concorrendo portu
gueses e ocupando as suas terras desampararam S. Paulo” [...]
(Madre de Deus, 1975: 125).
Entretanto, Frei Gaspar Madre de Deus não menciona o al
deamento joseense como local para onde os índios emigrados de
Piratininga teriam se dirigido:
Os Guaianazes oriundos de Piratininga e mais índios
ali moradores vendo que iam concorrendo portugueses
e ocupando as suas terras desampararam S. Paulo e fo
ram situar-se em duas aldeias, que novamente edifica
ram uma com o título de Nossa Senhora dos Pinheiros
e outra com a invocação de S. Miguel (Madre de Deus,
1975: 125).
As atas da Câmara da Vila de São Paulo do século XVI, por di
versas vezes, também mencionam essas duas aldeias, São Miguel
e Pinheiros. Contudo, em nenhum momento há menção ou qual
quer outro indício sobre a existência da Aldeia de São José. O
próprio José de Anchieta, ao referir-se à transferência de índios
para outras aldeias mencionou apenas as aldeias citadas acima.
Nas palavras de Kok:
Anchieta também fez referência ao deslocamento dos
habitantes das doze aldeias para duas, S. Miguel e
Pinheiros, e informa: “Entre ambas terão 1.000 pesso
as, e há nesta terra muito bom aparelho para conversão
por haver ainda grande número de gentio não muito
longe” (2009: 4-5).
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Soa estranho que José de Anchieta, tão afamado jesuíta, re
verenciado por memorialistas como fundador da cidade de São
José dos Campos, não tenha deixado nenhum registro desse im
portante feito.
Embora a figura de José de Anchieta apareça em diversos es
tudos, e até mesmo em documentos oficiais como o Relatório
de 1888 enviado ao Presidente da Província de São Paulo como
o responsável pela transferência de índios Gnaianá não encon
tramos nenhuma evidência documental que possa afirmar cate
goricamente que Anchieta tenha fundado a Aldeia de São José.
Tampouco as diversas obras e estudos biográficos como as pri
meiras biografias escritas após a morte de Anchieta em 1597 e
trabalhos de Quiríco Caxa (1598) e Simão de Vasconcelos (1672)
ou até mesmo trabalhos mais recentes, como os livros publicados
do Padre Hélio Abranches Viotti mencionam o episódio da fun
dação de São José dos Campos por Anchieta.

Fig 3 : José de Anchieta.
Fonte: Site Governo de
Mem de Sá (1558 - 1572).
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Nem mesmo na narrativa das cartas escritas pelo próprio
Anchieta aparece essa informação. A única evidência da atuação
de José de Anchieta na região que fica entre Jacareí e São José
dos Campos está presente na biografia do líder da campanha dos
colonos da Vila de São Paulo contra os “tamoios do Parahyba”,
episódio em que Anchieta aparece como intérprete, função que
desempenhou graças à grande facilidade e interesse em aprender
a língua brasílica.
•^■’A atuação dos paulistas na origem do povoamento da
Aldeia de São José

Ângelo Affonso, Antonia Pedrosa de Moraes e
Francisco João Leme pediram, em 1650, ao capitão-mor
Dionysio da Costa, grandes sesmarias, allegando que queriam
povoar o Parahyba, do termo de Jacarehy
(Relatório apresentado ao Excelentíssimo
Senhor Presidente da Província de
São Paulo do anno de 1888: 519).
Azevedo Marques, além de apresentar o jesuíta José de
Anchieta como o fundador da cidade de São José dos Campos,
ainda faz referência a uma doação de sesmarias 14 com data de
14.
De acordo com Raimundo Faoro, em linhas gerais, as Sesmarias trata
vam da distribuição de terras aos colonos. Servindo como ponto de apoio a obra
política e comercial da colonização, nelas fixavam o centro da empresa lusitana,
pois se calcavam na agricultura, no espessamento das populações (povoamen
to) e não menos im portante na criação de riquezas para exportação. Segundo o
autor, as normas jurídicas que orientavam a distribuição das terras aos colonos
baseavam-se na lei consolidada por D. Fernando I no século XIV. Nesse sentido,
a terra passa a se desprender de seu caráter de domínio adstrito aos proprietá47

1650, tendo como beneficiários Francisco João Leme- também
conhecido como Francisco Branco, Ângelo (Antonio) de Siqueira
Afonso 15 e Antonia Pedrosa de Morais (1952).
De acordo com Moura, documentos referentes a Francisco
João Leme como o inventário de seus bens estão no Arquivo do
Estado de São Paulo na coleção de inventários não publicados
Oficio de Orfãos da Capital, Caixa 15 (Moura, 2002: 267). Mas o
acesso às Sesmarias, assim como os inventários, de uma maneira
geral, restringe-se às publicações dos arquivos públicos do Estado
de São Paulo. A maior parte desses documentos, em versão ori
ginal, encontra-se gravemente deteriorada e indisponível para
consulta pública. Em razão disso, não tivemos acesso a diversos
documentos incluindo o inventário de João Leme que compõe
uma pilha de documentos transformada em um bloco de papéis
cujo manuseio não foi possível. Sendo assim, a busca do docu
mento comprobatório se estendeu em acervos do Arquivo Público
Municipal Washington Luis em São Paulo e ao Arquivo Nacional
no Rio de Janeiro.
De qualquer forma, foram consideradas as fontes jesuíticas,
de data mais remota, que mencionavam São José dos Campos
como Aldeia de Nossa Senhora do Desterro. Atentamo-nos para
as sesmarias que corresponderiam ao período anterior, mais esrios, para se consagrar à agricultura e ao repovoamento, empresas promovidas
pelo rei a despeito da concepção de propriedade como prolongamento da pes
soa, da família, da estirpe (Faoro, 2000: 140).
15 Analisando a genealogia da família Affonso, verificou-se tratar-se na ver
dade de Antonio e não Ângelo, considerando que Antonio Affonso seria filho
do também Antonio Affonso tido como um dos fundadores de Jacareí. Altino
Bondensan também se refere a Antonio Affonso e não Ângelo como aparece
no livro Municípios Paulistas de Eugênio Egas e no Relatório de 1888 enviado ao
Presidente da Província de São Paulo.
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pecificamente às que datavam do século XVI ao XVII.
Nice Lecocq Müller, em seu estudo sobre o processo de povo
ação do Vale do Paraíba 16 afirma que o povoamento dessa região
é o mais antigo do Estado de São Paulo, situando suas origens no
século XVII. Segundo a autora,
se encerra no Vale do Paraíba com saldo de três vilas
(Taubaté, Jacareí e Guaratinguetá), dois povoados li
gados a patrimônios religiosos (Pindamonhangaba
e Tremembé) e dois aldeamentos indígenas (Nossa
Senhora da Escada17 e São José) (1969: 19).
O passo inicial para o povoamento do Vale do Paraíba foi
dado por Jacques Félix em 162818. Morador da vila de São Paulo
é dele a primeira sesmaria da região concedida pela Condessa de
Vimieiro19, então donatária da Capitania de São Paulo. No en
tanto, foi seu neto, Jaques Félix, que fundou o primeiro núcleo
urbano da região (Müller, 1969: 14).
Explorando a bacia do Paraíba para extração de ouro, Jaques
Félix fundou a vila de São Francisco das Chagas de Taubaté em
16. Para Müller, a expansão paulista ligou-se a fatores como: a política de
doação de sesmarias, apresamento de índios para mão-de-obra e procura de
minérios e abertura de caminhos rumo ao litoral norte da Província (1969: 13).
17. Nossa Senhora da Escada constituiu-se como o embrião da cidade de
Guararema - SP. Datada do século XVII foi organizada por Gaspar Cardoso,
capitão-mor de Mogi das Cruzes (Müller, 1969: 18).
18. Cardoso, capitão-mor de Mogi das Cruzes (Müller, 1969: 18).
Jacques Félix só tomou posse de fato das terras em 1636 quando o CapitãoMor da Capitania de Itanhaém, Francisco da Rocha, lhe ordenou que “penetras
se no sertão” (Müller, 1969: 14).
19. Trata-se de d. Mariana de Souza da Guerra que vivia em Portugal. Sua
doação beneficiou Jacques Felix e seus dois filhos, Domingos e Belquior, que se
tornaram proprietários de terras na região, com “um total de légua e meia entre
as atuais cidades de Pindamonhangaba e Taubaté” (idem: ibidem).
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1645 sob a determinação de erguer ali um pelourinho do Capitão
Dionísio da Costa (Holanda, 1996: 242), o mesmo capitão que
teria concedido as sesmarias que se tornaram o embrião de São
José dos Campos citado por Azevedo Marques.
Mas por outro lado, para Müller a ligação que existe entre
a fundação de Mogi das Cruzes e os fundadores de Jacareí e de
Nossa Senhora da Escada, não se aplica ao primeiro núcleo de
povoação que deu origem à cidade de São José dos Campos, pois
este estaria ligado diretamente à iniciativa do Colégio de São
Paulo. Mesmo admitindo que “pairam dúvidas” sobre quem foi
o encarregado de sua instalação, Müller afirma que houve um
aldeamento de índios estabelecidos por jesuítas, em 4 léguas em
quadra de terras, doadas em 1642 por João Luiz Mafra, no lo
cal onde hoje encontra-se o largo da Matriz, cabendo ao Padre
Manuel de Leão a iniciativa da “construção de casas de taipas para
os índios, começando a ordená-las em quadras” (Fonseca apud
Müller, 1969: 19). Mesmo não apresentando nenhuma documen
tação histórica que dê embasamento a tal afirmação, Müller cita
que a sesmaria que conteria essa doação estaria no Livro 11 de
Sesmarias Antigas arquivado na Tesouraria da Fazenda Nacional
no Rio de Janeiro (1969: 19). Porém, em nossas buscas em acer
vos não encontramos vestígios de tais documentos.
De qualquer forma, segundo John Monteiro, a fundação des
sas vilas situa-se na segunda fase de expansão da Capitania de São
Vicente e articulou-se a questão do acesso de mão-de-obra indí
gena (1994: 108). Ao que parece a preferência dos índios em lo
calizar suas aldeias nas proximidades dos cursos d’água, também
foi adotada pelos primeiros paulistas que se fixaram na região.
O primeiro núcleo de povoação do Vale do Paraíba situa-se no
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entorno da bacia do Rio Paraíba, assim como na proximidade de
seus afluentes (Müller, 1969).
Mesmo não tendo acesso à sesmaria citada por Azevedo
Marques podemos dizer que núcleos seiscentistas estavam limi
tados à bacia do Vale do Paraíba, concentrando-se onde se fazia
a travessia do rio Paraíba, em Nossa Senhora da Escada e Jacareí,
até o ponto em que a bacia de Taubaté é estrangulada por espo
rões cristalinos, à altura de Guaratinguetá (Müller, 1969: 19).
A Aldeia de São José pela historiografia jesuítica

Começou esta aldeã com poucos povoadores, tendo a sua
origem em huma fazenda de gado, que quizeraõ fabricar
os Padres do Collegio de S. Paulo em huns campos situados
no lugar,a que hoje chamaõ Aldêa Velha, para cuja
administraçaõ tirarão alguns cazaes de outras Aldeãs [...]
Foy o primeiro author desta obra o Irmão Leão [...]
(Fonseca: 1752)
São José dos Campos foi, primordialmente, uma fazenda de
gado. Esta afirmação consiste em uma outra tese sobre a origem
da cidade presente na documentação da Companhia de Jesus,
que atribui a uma fazenda de gado pertencente ao Colégio de
São Paulo, fato comprovado pelo auto de ereção da Aldeia à Vila
em 1767 e pela relação das aldeias de 1765 que se encontram no
Arquivo Histórico do Estado de São Paulo. Essa documentação
tornou indispensável o estudo sobre a atuação da Companhia de
Jesus.
Serafim Leite20, padre jesuíta português e historiador, encarre20. Serafim Leite (1890-1969) dedicou-se mais especificamente à
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gado da compilação dos documentos da Companhia de Jesus no
Brasil, deu embasamento à tese na qual a Aldeia de São José teria
sua origem numa “fazenda de gado” instalada nas proximidades
do Rio Comprido, região atualmente localizada entre as cidades
de São José dos Campos e de Jacareí21.
Segundo consta no livro Artes e Ofícios dos Jesuítas no Brasil
(1549-1760) na edição de 1953, São José dos Campos localizava-se entre as aldeias e fazendas da Companhia de Jesus em São
Paulo (Leite, 1953: 36).
O Livro de Contratos e Números de “Aldeãs" (1765-1818)22, o
Auto de Ereção da Vila de 176723, além dos relatos inscritos na
obra de Rendon contribuem para a tese de que teria sido a Aldeia
de São José sido originada de uma fazenda jesuítica. De acordo
com Rendon,
Os Jesuítas que sempre tiveram o maior cuidado em
possuir índios, deram origem às aldeãs de Carapicuibe,
MBoy, Itapecerica, Taquaquecetuca, e S. José, hoje Villa.
Monumenta Brasiliae, que contém as cartas que relatam a atuação dos inacianos no Brasil. O principal objetivo dessas cartas era informar aos superiores da
Companhia de Jesus, em Roma e Lisboa, as características das novas terras e as
ações cotidianas dos missionários. Segundo Gambini, na coleção mencionada,
o excedente das cartas era encaminhado do Brasil para a Europa, tendo, portan
to, maior riqueza de informações as que saíam da Colônia, diferentemente das
cartas européias, que tinham antes de tudo caráter de instruções. “Além disso,
como muitas foram perdidas, não é possível seguir uma sequência completa
de perguntas-respostas-reações” (Gambini, 2000: 35-37). O levantamento de
Serafim Leite, grande parte compilado na década de 30, resultou dez volumes da
coleção História da Companhia de Jesus. Nas palavras de Capistrano de Abreu foi
um passo imprescindível para “se escrever, depois, a própria História do Brasil”
(Abreu apud Montalbo, 1969: 138).
21. Ver figura 7, página 65.
22. Disponível no Arquivo Público do Estado de São Paulo.
23. Disponível no site Pró-Memória São José dos Campos.
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Então tinham o nome de fazendas, que elles herdaram
dos Paulistas com bastantes índios, cujo numero sem
pre procuraram augmentar, não só com índios vindos
do sertão mas ainda mesmo com índios de pessoas par
ticulares, até das mais aldêas, que elles seduziam; e o
que deu causa a serem expulsos de S. Paulo (1842: 297).
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Fig 4 : Croqui de localização da
presença dos jesuítas em São Paulo.
Fonte: Leite (1953).

Nosso objeto de estudo deixou de ter como foco a discussão
do fundador da Aldeia de São José para se concentrar na impor
tância que a fazenda teve na fundação da cidade. O reforço a essa
hipótese no intuito de elucidarem-se os primórdios da fundação
de São José dos Campos, é sustentada por diferentes pesquisas
que evidenciam o conjunto de aldeamentos indígenas de São
Paulo como formas pioneiras de organização e utilização do es-

paço, sendo úteis, portanto, para auxiliar na compreensão dos
“nódulos iniciais de povoamento em geral” (Petrone, 1995: 137).
Mas antes cabe situar o leitor quanto a sua função, sua adminis
tração, sua data de instalação e processo de transferência.
Parece ser de consenso que as fazendas de gado eram um tipo
de propriedade privada dos próprios jesuítas com o intuito de
autosustentar suas missões. No entanto, há indícios de que es
tes núcleos agregavam também a função de gerar renda para a
Companhia de Jesus, nesse caso para os próprios Colégios a que
estavam atrelados.
Isso porque de acordo com alguns estudos historiográficos,
durante o tempo em que estiveram os jesuítas na posse dessas
fazendas “nada indica que as fizessem cultivar só para o próprio
sustento e o dos índios” (Holanda, 1966: 57). Dessa forma, as fa
zendas ocultavam muitas das riquezas geradas pelas missões catequéticas.
A estratégia inaciana tem mais sentido aos olhos do leitor se
considerarmos a Legislação de 161124 que consiste na tentati
va da Coroa Portuguesa em buscar regulamentar a situação da
Companhia, “determinando que cada aldeia devia ter um admi
nistrador secular e um cura de almas que soubesse a língua dos
índios” (Bingemer, 2007: 202). Essa determinação limitou significamente a autonomia dos padres na gerência dos aldeamentos.
Por outro lado, as propriedades que atendiam como fazendas de
24. De modo geral, nas aldeias deveriam viver apenas os índios e os mis
sionários, que além da catequese dos gentios, estavam encarregados da própria
administração das aldeias: organização e repartição dos trabalhadores indígenas
pelos serviços, tanto da aldeia, quanto para os moradores e para a Coroa. Com
a lei de 1611 mantém-se a jurisdição espiritual dos jesuítas, porém estabelece-se
a criação de um “capitão de aldeia, morador, encarregado do governo temporal”
(Cunha, 1992: 119).
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gado ficaram livres das intervenções da Coroa.
Segundo Bingemer:
a lei não tinha aplicação nos aldeamentos das proprie
dades particulares, como as que se instituíram fazendas
dos jesuítas (a preocupação terminológica amparava
legalmente os privilégios e direitos) (idem: 202).
Vale lembrar que o Colégio de São Paulo, desde sua fundação
em 1554 tornou-se embrião do conflito entre colonos paulistas e
jesuítas em torno da posse dos índios, sobretudo porque até 1640,
a expansão agrícola comercial paulista estava intrinsecamente li
gada à necessidade da mão-de-obra indígena (Monteiro, 1994:
37).
Num universo colonial onde as posses da terra e da mão-deobra eram sinônimos de riqueza e poder, aos olhos dos colonos,
os jesuítas configuravam-se como uma força na economia paulis
ta. Exercendo cada vez mais pressão sobre a Câmara Municipal da
Vila de São Paulo, o protesto contra os padres inacianos incluía
acusações sobre controle dos índios aldeados e o monopólio so
bre terras produtivas para o beneficiamento do Colégio25 (idem:
143).
Após o acirramento dos conflitos, em meados de 1630 a
Câmara Municipal da Vila de São Paulo tomou posse de fato de
um dos maiores aldeamentos dos inacianos de São Paulo - o de
Barueri.
25. Segundo John Monteiro, mesmo antes da expulsão dos jesuítas em 1640,
o conflito entre colonos e jesuítas estava marcado pela ameaça de violência. Em
1612, os colonos paulistas já ameaçavam expulsar os jesuítas do aldeamento de
Barueri, sob a alegação “que estes impediam o acesso à mão-de-obra do aldea
mento (...)” (Monteiro, 1994: 142). Vinte anos mais tarde, alguns vizinhos mais
exaltados do mesmo aldeamento, o invadiram e expulsaram os padres (idem:
ibidem).
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Segundo John Monteiro, a câmara na qualidade de represen
tante legítima e real da Coroa “apropriou-se da administração
dos demais aldeamentos denominando-os aldeias reais” (1994:
144). Para o autor, essa medida foi o que estabeleceu de fato pre
cedente para os acontecimentos de 1640, quando representantes
das câmaras da capitania de São Vicente, sob forte pressão dos
principais colonos da Vila de São Paulo, determinaram a “expul
são incondicional dos padres”26 (idem: 145).
Essas medidas irradiariam por toda a Capitania de São Vicente.
No documento da Câmara da Vila de Santana de Mogi das Cruzes
datado de 1643, encontraram-se as designações da Capitania para
o confisco das propriedades dos padres seguindo-se da transfe
rência da administração dos aldeamentos27 para o poder público:
Provou outrosim que porquanto as aldeãs heram da ju
risdição real e hera necessário que as justisas de sua ma
jestade tratasem da conservação delias (Ata da Câmara
da Villa de Santana de Mogy das Cruzes, 18/4/1643).
De 1653 a 168028, período provável da transferência da al26. Além da Câmara Municipal, outras ordens religiosas que permaneceram
em São Paulo, sobretudo os franciscanos, também explicitaram motivos que
justificavam tal expulsão dos jesuítas (Monteiro, 1994: 146).
27.Nesse documento, atualmente disponível no Arquivo Histórico
“Historiador Isaac Grimberg” de Mogi das Cruzes, o “aldeamento” descrito
trata-se da Aldeia de Nossa Senhora da Escada da Paraíba, localizada na região
de Jacareí.
28. Consideramos esse período como data provável da transferência da al
deia por dois pontos de orientação. Primeiramente, em 1653, tem-se o retorno
dos jesuítas à Capitania de São Vicente, treze anos após sua expulsão em 1640.
Com este ato as propriedades dos padres foram confiscadas pela Coroa, como
se observou na documentação da Villa de Santana de Mogy das Cruzes referente
à Aldeia de Nossa Senhora da Escada da Paraíba, porém sem nenhum a menção
à Aldeia de São José ou Aldeia de Nossa Senhora do Desterro. Segundo, sob a
orientação da documentação da Companhia de Jesus organizada por Serafim
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deia de São José, existe uma considerável lacuna documental.
Sabendo-se que a aldeia de São José era uma fazenda de proprie
dade dos jesuítas buscou-se apoio nos documentos do próprio
Colégio de São Paulo.
Em 1752 foi lançada a biografia do padre Belchior de Ponte29,
escrita pelo padre Manuel da Fonseca30. Deparamo-nos com os
seguintes relatos:
Na aldea de S. Joze (...). Dista ella da cidade de S. Paulo
para a parte do norte vinte e duas legoa do Rio Paraíba.
(...) Começou esta aldea com poucos povoadores, ten
do a sua origem em huma fazenda de gado, que quizeram fabricar os Padres do Collegio de S. Paulo em huns
Leite, onde este afirma a existência da Aldeia de São José já localizada numa
“ermida” em 1686 chamada por Aldeia Nova (Leite, 1953: 368).
29. Padre Belchior de Pontes (1644 - 1719), nascido na então Vila de São
Paulo, ingressou na Companhia de Jesus ainda jovem e durante mais de qua
renta anos teve papel de destaque no processo de colonização e catequização em
diferentes aldeamentos e vilas do Brasil Colônia, dentre elas, Itapecerica da Serra
e Embu. Ver Fonseca, Manoel de. Vida do Venerável Padre Belchior de Pontes, Da
Companhia de Jesus, Da Província do Brasil (1752).
30. Padre Manuel da Fonseca (1703 - 1772) era biógrafo e moralista por ofí
cio. Entrou na Companhia de Jesus em 1724, aos 21 anos. Começou sua ativida
de ministerial como Superior na Aldeia de Itapecerica. De São Paulo seguiu para
o Espírito Santo e retornou em 1741 onde atuou como consultor do Colégio. No
ano seguinte iniciou a carreira de professor como auxiliar de Filosofia, passan
do em 1746 a Prefeito Geral dos Estudos, Professor de Teologia Moral e Padre
Espiritual, cargos que ainda ocupava em São Paulo em 1748. Neste período es
creveu a vida do Padre Belchior de Pontes. Foi na Capitania do Espírito Santo,
na Fazenda de Muribeca e Colégio de Vitória, que foi surpreendido pela per
seguição geral aos jesuítas, sendo deportado em 1760 para Roma (Leite, 1953:
257). Após a expulsão dos jesuítas, as publicações da Companhia de Jesus foram
censuradas, dentre elas, sua obra sobre a vida do Padre Belchior de Pontes, es
crita em 1752, pois mencionava o levante de 1708 em Minas Gerais entre emboabas e paulistas, fato que, padre Belchior teria “profetizado” a alguns moradores
da Aldeia de São José (Araújo, 2008: s/p).
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campos situados no lugar, a que hoje chamam Aldêa
Velha, para cuja administração tiraram alguns cazae31
de outras Aldeas (...) (Fonseca, 1752: 145-146).
A obra de Fonseca não traz uma data precisa da fundação, ou
mesmo da transferência da aldeia, realizada pelo Padre Manuel
de Leão. Contudo, segundo Serafim Leite em Livro dos Prefácios, a
transferência promovida pelos jesuítas teria ocorrido por volta de
1680. Para Leite, “a Aldeia já existia com certeza em 1686” (1953:
368).
Sérgio Buarque de Holanda, assim como Serafim Leite, con
sidera que a região ocupada hoje pela cidade de São José dos
Campos era conhecida como Nossa Senhora do Desterro32, o que
31. Na busca por outros documentos que pudessem dar sustentação à trans
ferência da aldeia, tem-se a ata da Câmara da Vila de São Paulo do ano de 1681,
onde há o registro escrito de uma denúncia contra os padres da Companhia:
“Aos cinco dias do mês de fv.ro de mil e seis centos e oitenta e hum annos estan
do os s.rs officiaes da Câmara em vreança aparesseo o administardor g.al Don
Roiz Castel Blanco e por elle foi requerido que lhe era vindo a noticia que os
padres da comp, a tinhão recolhido p.a suas aldeãs alguns índios, pertencentes
a Aldeã de Nossa senhora da Escada de Maruery, a saber, Matheus cazado com
Izabel, Maria cazada com hum índio dos ditos pés, Miguel, Marqueza, cazada
com hum índio, Maria Rib.ra viúva, o que visto Requeria o dito administra
dor aos ditos srs officiaes da Câmara mandassem passar mandado p.a os ditos
índios e restitui-los a suas Aldeãs de que mandarão hum dos vreadores do pe
louro foi chamado o vreador do anno passado o Capp.an Fran.co Correa de
Lemos que também assinou eu Ambrozio da Penna Janfiet escrivão da Camara
o escrevi - Diogo Bueno - Franco Correa Lemos - Dom Rodrigo castel Blanco
- Mel vra Barros - Roq~ fur.do Simões” (Ata da Câmara da Vila de São Paulo,
5/2/1681:92). Sem podermos afirmar categoricamente que este feito se trata dos
índios trazidos pelo Padre Manuel de Leão, este documento não deixa de ser um
indício da prática dos inacianos na transferência de índios de um aldeamento
para outro.
32. Com o tempo, o nome Nossa Senhora do Desterro foi sendo substituído
por São José, o padroeiro do município. Nossa Senhora do Desterro foi apenas
um dos vários nomes dados à cidade de São José dos Campos: Em 1692 chamava-
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explica a ausência de informações deste período sobre a Aldeia de
São José. A aldeia, após a transferência promovida pelos jesuítas
em 1680, ficou conhecida como Aldeia Nova em contraposição ao
antigo local que passou a ser conhecido como Aldeia Velha.
A obra A Vida do Venerável Padre Belchior de Pontes escrita por
Manoel da Fonseca, embora não contenha informações precisas
do surgimento da Aldeia de São José, é considerada como um
documento de fundamental importância, pois traz indícios dos
primórdios de São José dos Campos no século XVII, atribuindo
ao Padre Manoel de Leão a fundação de São José dos Campos.
Mas vale ressaltar que Padre Manuel da Fonseca não comentou
sobre o possível fundador da cidade, apenas mencionou a respeise Residência de Paraíba do Sul, dependente do Colégio de S. Paulo, e em 1696
Residência de S. José. Indicava-se, na primeira denominação, a topografia; na
segunda, o orago (Leite, 1953: 368).
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Fig. 6: Aldeia Jesuítica.
Fonte: Site Sítio Viam Aldeia Maracu.

to da transferência da aldeia:
Foy o primeiro autor desta obra (Aldeia de São José)
o Irmão Leão33 (sujeito que tambem pudera ter lugar
nesta historia, a não irmos com tanta pressa seguindo
os passos do Padre Belchior de Pontes) o qual querendo
eternizar esta nova Residência fabricou aos índios casas
de taipa de pilão, começando a ordená-la em modo de
quadra, que ja hoje se vê fechada, ainda que com obra
menos durável, por não ser a pouca ambição destes ho
mens para mayores edifícios. Fez-lhes Igreja, na qual
se veneram as imagens de JESU, Maria, e José, reprezentando ao vivo a peregrinação, que fizeram ao Egyto,
para evitarem com sua ausência as iras de Herodes.
Conservou porém sempre esta Aldêa o titulo de S.
Jose, porque veneram os seus moradores a este Santo
Patriarcha como o Patrono (Fonseca, 1752: 145-146).
33. Padre Manoel de Leão (1635-1722), natural da cidade do Porto, ingres
sou na Companhia de Jesus, no Rio de Janeiro em 1658. Exerceu na Companhia
diferentes ofícios como o de sapateiro, enfermeiro (1559) e administrador de
fazendas (1663). Este último oficio foi o que de fato lhe rendeu destaque na
Companhia, pois no ano de 1683, Manuel de Leão já se encontrara à frente das
fazendas mais remotas de São Paulo, dentre elas a de São José (Leite, 1953: 362).
6o

Serafim Leite também atribui ao Padre Manuel de Leão a fun
dação de São José dos Campos. Nesse sentido, o surgimento da
Aldeia de São José parece estar ligado à transferência da fazenda,
marcando definitivamente a transição da fazenda para a aldeia,
embora a fazenda de gado já tivesse cedido lugar aos índios como
aparece no livro de Manoel da Fonseca:
Começou esta Aldêa com poucos povoadores, tendo a
sua origem em huma fazenda de gado, que quizeram
fabricar os Padres do Collegio de S. Paulo em uns cam
pos situados no lugar, a que hoje chamam Aldêa velha,
para cuja administraçaõ tiraram alguns cazaes de outras
Aldêas: mas com tal sucesso se mudaram as cousas, que
pelos mesmos turnos, com que se argumentavam os
índios, diminuía o gado, chegando a tal extremo, que
de todo se acabou. Sucedeo também o terem dado ao
Collegio algumas terras nessa paragem; para que de
todo não ficassem devolutas, determinarão os Religiosos
pôr nellas os índios (Fonseca, 1752: 145-146).
Ademir Morelli estudou a transformação da paisagem do mu
nicípio de São José dos Campos desde o século XVI. O autor en
controu registros de que a região ocupada pela fazenda de gado
pertencia aos jesuítas. Considerando a tese de Ademir Morelli, a
ocupação de São José parece estar mesmo ligada à transferência
promovida pelos jesuítas.
O cruzamento das fontes utilizadas pelo Padre Manuel da
Fonseca por Pasquale Petroni e Ademir Morelli atestam que há
indícios de que os índios optavam em localizar suas aldeias em
terrenos elevados (Azevedo apud Petrone, 1995: 138). Da mesma
forma, a proximidade de cursos d’água dava as condições míni
mas para subsistência do povoado que sobrevivia da pesca, da
6l

Mapa de localiraçSo c dispersão no século XVI
para o município de S&o José dos Campos

Mapa de localização e dispersão no século XVII
para o municfrio de Sio José dos Campos
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Fig. 7 : Mapas de localização e dispersão dos séculos XVI e XVII para o
m unicípio de São José dos Campos. Fonte: Morelli (2002).

caça e da própria prática da agricultura (Petrone, 1995). Por ou
tro lado, os cursos d’água traziam problemas como as enchentes34
. As enchentes também são relatadas na obra de Fonseca:
Buscando lugar mais accomodado para formar a Aldea,
lhes deparou Deus huma alta planicie, a qual, escapan
do das enchentes da Paraíba, os enriquece do peixe, de
que abunda o rio naquella paragem, por ser ali me
nor correnteza, e ter acima varias lagoas, onde se cria
(Fonseca, 1752: 145-146).
Sendo assim, Manuel da Fonseca e Serafim Leite não estão to
talmente equivocados ao considerar Manuel de Leão o fundador
34.
São vários os depoimentos sobre as várzeas que se formavam nos pe
ríodos de chuvas, a exemplo dos cronistas quinhentistas sobre os rios Tietê,
Tamanduateí e Pinheiros (Petrone, 1995: 139).
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da aldeia tendo em vista que a Aldeia Nova foi estabelecida na
área ocupada atualmente pela cidade de São José dos Campos.
Para a historiografia jesuítica35não foi só o padre Manuel de Leão
o responsável pela transferência da aldeia, mas também patro
no do município. Quanto a José de Anchieta, segundo Gomes da
Silva:
Embora diversos estudos, textos, sites e até símbolos
como o brasão oficial do município apresentem José
de Anchieta como o fundador da cidade, um conjunto
de informações obtidas a partir dos registros dos jesuí
tas, cartas, catálogos e biografias do acervo documental
da historiografia jesuítica não confirmam essa versão
(2009: 78).
35. Shirley Gomes da Silva, em De Nossa Senhora do Desterro a São José do
Parahyba: os jesuítas na história de São José dos Campos, atribui à Companhia
de Jesus o surgimento da Aldeia de São José dos Campos. Discutindo diferentes
pesquisas que perpassam sobre os primórdios da cidade, a autora destaca a his
toriografia jesuítica que atribui como origem do aldeamento que, por sua vez,
seria o embrião da cidade, um a fazenda de gado de propriedade do Colégio de
São Paulo a partir da segunda metade do século XVII (2009).
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•^■'Considerações finais

vigorou na história de São José dos Campos a
tese de que a cidade seria originária de um aldeamento jesuítico
implantado ainda no século XVI por iniciativa do padre José de
Anchieta.
Porém, nos últimos anos, a ausência de documentos sobre os
primórdios de São José dos Campos tornou questionável qual
quer afirmação a respeito tanto de José de Anchieta como patro
no fundador do município quanto do surgimento da Aldeia de
São José no século XVI.
Discussões sobre o assunto exigiam um estudo específico e de
caráter científico que pudesse elucidar dúvidas sobre esse mo
mento.
Com esse intuito pesquisas foram feitas em diversos arquivos
de âmbito regional e internacional na busca de documentos que
permitissem, enfim, desvendar esse grande enigma.
Assim como ocorreu com diversas cidades do Estado de São
Paulo, São José dos Campos, ao que parece, teve como base das
informações que compõem a sua história os dados retirados de
autores como Azevedo Marques e Pedro Miiller. Informações
presentes em seus trabalhos foram utilizadas por outros autores
voltados para o estudo e publicações de caráter enciclopédico so
bre os municípios paulistas, tais como os realizados por Eugênio
Egas.
Embora reconhecendo a importância do trabalho desses au
tores responsáveis pela versão mais consagrada da história de São
José dos Campos foi desalentador a busca de documentos que
comprovassem essa versão.
D u ra n te anos,
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Contudo, as pesquisas revelaram outro caminho que mereceu
nosso estudo e atenção: a presença da Companhia de Jesus no
Vale do Paraíba, principalmente a presença dos jesuítas na Aldeia
de São José.
Os dados e notícias de Serafim Leite complementaram as
informações contidas na publicação A Vida do Venerável Padre
Belchior de Pontes, de 1752, de autoria do padre Manuel da
Fonseca. Essa fonte apresenta outro jesuíta como o fundador da
Aldeia de São José, o também jesuíta Manuel de Leão.
O surgimento das novas fontes, exigiu-nos reorganizar as in
formações de modo a entender o sentido da atribuição à funda
ção da Aldeia de São José ao padre Manuel de Leão. O que foi
justificado pela iniciativa do jesuíta Manuel de Leão de transferir
por volta de 1680 os indígenas da fazenda de gado da Companhia
de Jesus para o novo local no qual foi enfim, fundada a Aldeia de
São José.
Nesse panorama, os membros da Companhia de Jesus atri
buíram ao jesuíta Manuel de Leão, administrador da fazenda de
gado, a fundação da Aldeia de São José, valendo-lhe nos registros
da Companhia de Jesus o título de patrono fundador da Aldeia
de São José.
As fontes documentais encontradas nesta pesquisa enriquece
ram sobremaneira os conhecimentos acerca da polêmica funda
ção do núcleo que deu origem à cidade.
Tudo nos leva a crer que a romântica teoria, amparada na fi
gura paternal de José de Anchieta, foi abalada pela evidência em
pírica da participação de outro religioso, Manuel de Leão, com
visão mais empreendedora.
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A ELEVAÇÃO DA A L D E I A DE SÃO J O S É DO
PARAHY BA EM 1 7 6 7 : O P A P E L DAS V l L A S E
Ald eia s
do

pa u lista s no c o n t ex t o

B r a sil C

po lític o

o lo n ia l

Vanessa Cristina Morais Oliveira
Maria Aparecida Papali
Valéria Zanetti
as circunsI
\ l tâncias geopolíticas da segunda metade do sécu-1- 1 lo XVIII que influenciaram a formação de Vilas na
Capitania de São Paulo. Tem-se como estudo específico a criação
da Vila de São José do Parahyba no ano de 1767, anteriormente
conhecida como Aldeia de São José do Paraíba, hoje cidade de
São José dos Campos, localizada no Vale do Paraíba Paulista.
/'“ X

"T Este c a p í t u l o b u s c a -s e d i s c u t i r

Durante todo o período colonial Portugal e Espanha estive
ram envolvidos em contendas pela posse de terras na América
colonizada, sendo a região sul do Brasil um dos locais de maiores
disputas territoriais entre os dois países. Um dos fatores que mais
influenciou as tensões territoriais na região sul foi a existência de
fronteiras mal definidas ou seja, os países ibéricos não sabiam até
onde iam seus respectivos domínios (Guilhermino, 1979: 115).
No entanto, foi com a fundação da Colônia do Santíssimo
Sacramento, em 1680, por Manuel Lobo, nas margens do Rio da
Prata, que as rivalidades entre Portugal e Espanha se acirraram.
A disputa pelo domínio efetivo da região estendeu-se até 1777,
quando foi estabelecida a supremacia espanhola no território.
Conforme enfatiza Peregalli: “o rio da Prata era uma zona de
tensões entre os países coloniais ibéricos, entrelaçada com um
conflito de maiores dimensões entre as potências dominantes em
luta pela hegemonia” (1986: 41). A Colônia do Sacramento, além
de ser um ponto comercial, também foi um centro militar, agrí
cola e pecuário. Entre a Colônia do Sacramento e a Capitania de
São Pedro (atual Rio Grande do Sul) foi criado um complexo sis
tema de vigilância e ocupação do território que visava impedir a
invasão e a dominação espanhola. Para lá, Portugal encaminhou
colonos e recursos de toda ordem, buscando conter o avanço es
panhol.
Um dos recursos utilizados pela Coroa portuguesa foi buscar
“civilizar” os índios da região sul do Brasil, visando a criação de
uma fronteira viva que atuasse na contenção do avanço dos espa
nhóis. Conforme enfatizam alguns estudiosos, uma das princi
pais atribuições dos indígenas aldeados era a de lutar nas guerras
fronteiriças, movidas pelos portugueses contra os estrangeiros
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(Perrone-Moisés, 1992: 121).

No entanto, em 1762 os espanhóis invadiram o Rio Grande
do Sul, colocando em risco a colônia do Santíssimo Sacramento.
As invasões espanholas foram reiteradas e violentas até o acordo
internacional de Santo Idelfonso, em 17771.
Dentre as forças que atuaram nas fronteiras portuguesas con
tra os espanhóis, a partir de 1762, havia um grande contingente
de paulistas, obrigados a alistarem-se no exército. índios e escra
vos negros também foram requisitados pela Coroa portuguesa
para lutarem nas fronteiras do sul “sem remuneração e sem com
pensação para os donos dos escravos” (Peregalli, 1986: 16).
A partir de 1763, a Capitania de São Paulo ganhou destaque
em função da transferência da sede do governo geral da Bahia
para o Rio de Janeiro, definindo o deslocamento do eixo econô
mico e político para a região sudeste. Segundo alguns historiado
res, o fator de maior motivação da mudança da sede da capital
estava na possibilidade de a Metrópole exercer maior controle
sobre a região das Minas, destaque da produção aurífera da época
(Salgado, 1985: 62).
No entanto, pouco se discute na historiografia sobre outro
fator que motivou a transferência da capital, o qual seria de or
dem estratégica, uma vez que a disputa entre Portugal e Espanha
pela Colônia do Sacramento tornou o Rio de Janeiro o local mais
apropriado para fornecer suprimentos para as bases militares da
bacia do Prata. Grande parte da produção agrícola paulista e ou
tros recursos necessários era enviada através do Rio de Janeiro
para as corporações militares do sul.
1.0 acordo internacional de Santo Idelfonso em 1777 concedeu à Espanha
a Colônia do Santíssimo Sacramento, bem como os Povos das Missões Orientais
(Peregalli, 1986: 39).
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Foi nesse cenário que a Capitania de São Paulo foi restaura
da em 17652, então sob o governo do português Luís de Sousa
Botelho Mourão, o Morgado de Mateus. O novo governador
marcou um novo momento na história paulista. Morgado de
Mateus buscou incentivar a economia e a organização social da
Capitania de São Paulo, não descuidando das necessidades mais
amplas da Metrópole como um todo. Nesse sentido, Morgado de
Mateus buscou incrementar o empreendimento dos portugue
ses na Colônia do Sacramento, recrutando à força a população
paulista para atuar nas fronteiras do sul. Homens, mantimentos,
animais, tudo era solicitado nas vilas e aldeias da Capitania de
São Paulo em nome do rei de Portugal. De acordo com Peregalli:
a Coroa portuguesa apropriou-se do excedente econô
mico dos produtores paulistas para destiná-los à for
mação e à sustentação do exército colonial que tinha
por objetivo aproximar as fronteiras portuguesas da
Bacia do Prata (1986: 15).
A resistência coletiva foi a resposta da sociedade colonial
paulista, que viu sua população e economia sendo degradada.
Segundo Enrique Peregalli (1986), para se realizarem os recruta
mentos nas vilas era necessário penetrar nas matas, uma vez que
a fuga para os campos desabitados era uma constante em épocas
de aliciamento militar. Para dar conta de tais impasses, a Coroa
portuguesa recrudesceu seu controle sobre a Colônia, usando
para isso as Câmaras Municipais das vilas, as quais eram utili
zadas como um meio de contenção social, tendo em vista que os
recrutamentos eram realizados nas vilas com o auxílio da Câmara
2. Em 1748 a Capitania de São Paulo perdeu sua autonomia para a Capitania
do Rio de Janeiro, sendo restaurada em 1765.
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Municipal. O recrutamento militar compulsório não afetou so
mente a população livre das vilas; índios e negros escravos tam
bém foram recrutados para execução de atividades subsidiárias.
Os índios da Capitania de São Paulo foram utilizados para o
transporte de material bélico e de víveres para o contingente mili
tar da Colônia do Sacramento. Segundo Peregalli, “nos caminhos
onde os equinos não podiam trafegar, por ficarem afundados na
lama, os índios foram os seus substitutos inestimáveis” (1986:
75). Os indígenas da Capitania de São Paulo foram também os
responsáveis pela produção agrícola que sustentou as corpora
ções militares.
É nesse contexto geopolítico do último quartel do século
XVIII que compreende-se o fato de alguns povoados ou peque
nas aldeias da Capitania de São Paulo, tais como a de São José do
Parahyba, terem sido erigidos à condição de vila sem possuírem
condições estruturais para tanto.
Na segunda metade do século XVIII o aldeamento de São José
do Parahyba possuía uma reserva de mão-de-obra indígena que
interessava à Coroa portuguesa, tendo em vista que tal força de
trabalho foi utilizada nos exércitos, na produção agrícola e como
barreira nas fronteiras do sul do Brasil Colônia. Nesse sentido, era
de fundamental importância que os indígenas fossem arregimen
tados em seus respectivos povoados, o que certamente ocorria na
Aldeia de São José dos Parahyba. Outra questão que corroborou
com a crescente demanda pela mão-de-obra indígena foi a cria
ção, em meados do século XVIII, da legislação que ficou conheci
da como Diretório dos índios.
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' ' ^ ’Diretório dos índios do Grão-Pará e Maranhao

O D i r e t ó r i o d o s Í n d i o s , promulgado inicialmente em 1755
para a região norte da Colônia (Grão-Pará e Maranhão), foi parte
de uma política estabelecida pelo Marquês de Pombal com o in
tuito de enfraquecer o poder dos jesuítas, os quais foram expulsos
do Brasil em 1759. De acordo com os ditames do Diretório, os
indígenas ficaram sob a tutela do Estado e os aldeados passaram a
contar com um Diretor, ou seja, a nova legislação tirou os índios
da tutela dos religiosos, os quais, no entanto, continuaram a ser
considerados incapazes de se autogovernarem. Ao instalar a legis
lação indígena, o objetivo do Marquês de Pombal era “civilizar”
os autóctones para que fossem integrados à sociedade colonial.
A política de “civilização” e inserção dos índios, embora tenha
sido inicialmente endereçada à região norte, foi estendida a toda a
Colônia portuguesa na América, inclusive às Aldeias e Vilas pau
listas. Segundo Aroldo de Azevedo, a legislação indigenista, notadamente o Diretório dos índios, foi responsável por uma notável
proliferação de Vilas durante o reinado de D. José I, quando 57
povoações foram elevadas à Vila (1956: 35).
O Diretório dos índios pode ser considerado também uma
resposta ao Tratado de Madri, assinado em 1750. Esse trata
do estabeleceu novos limites entre as possessões espanholas e
portuguesas nas Américas, enfatizando a política de ocupação
constituída segundo o princípio de Uti Possidetis3. A partir dessa
premissa é possível compreender os motivos pelos quais a Coroa
portuguesa se voltou para o índio, segundo reflexão de Mauro
3.
Expressão utilizada no período de colonização, resultado do costume
consuetudinário, onde uma determinada área pertencia a quem realmente a
ocupava.
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Cezar Coelho:
Transformá-lo (o indígena) em associado do português
fora entendido como uma solução do problema da de
finição das fronteiras, pois, como vassalo, o índio tor
naria efetivo o direito português às terras que ocupava
(2006: 117).
Com o aumento das possessões de terra ao norte do país pelos
portugueses e com as invasões que eram constantes na região, os
indígenas passaram a desempenhar um papel maior na questão
geopolítica colonial. O Diretório dos índios deve ser analisado
como resposta a diversos fatores internos e externos que afligiam
a colônia portuguesa na segunda metade do século XVIII. A as
sinatura do Tratado de Madri foi marcada por diversas invasões
ao norte e ao sul do país, instigando a Metrópole portuguesa a
utilizar os indígenas para a defesa de fronteiras.
Por meio da análise do Auto de Ereção da Vila de São José do
Parahyba, em 27 de julho de 1767, é possível inferir que o dis
curso civilizador proveniente da política do Diretório dos índios
estava presente na pequena vila, conforme consta do seguinte tre
cho do documento:
Era muito conveniente ao Seu Serviço que nesta
Capitania se erigissem vilas nas aldeias dos índios, e
que todos os vadios dispersos, ou que vivem em sítios
volantes se congregassem em povoações civis, em que
se lhes pudesse administrar os Sacramentos, e onde
estivessem prontos para todas as ocasiões do seu Real
Serviço: ordeno ao Doutor Ouvidor e corregedor des
ta comarca faça erigir em Vila a Aldeia de São José do
Parayba (Microfilme 01/ Acervo Arquivo Público do
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Município de São José dos Campos/ Catalogação da
Biblioteca Nacional/ Coleção Morgado de Mateus).
Ao se elevar a Aldeia de São José do Parahyba à condição de
Vila, buscava-se agregar os índios dispersos no povoado para que
fossem catequizados e “civilizados”, visando melhor atender ao
serviço real, ou seja, para que se tornassem “vassalos úteis”, con
forme termo muito utilizado na documentação da época.
É a partir dessas premissas que a elevação de diversas povoa
ções à categoria de Vilas, ocorridas na segunda metade do século
XVIII, pode ser esclarecida. De acordo com a política metropo
litana, o contato dos autóctones com os órgãos administrativos
seria fundamental para o processo de assimilação cultural pelos
indígenas, uma vez que estes estariam sujeitos às leis e ao modo
de vida europeus.
Núcleos administrativos básicos, tais como Câmara e a Cadeia
eram instaurados somente nas Vilas. Na época pombalina, a
Câmara Municipal teve o papel de auxiliar a Coroa portuguesa
na arregimentação da mão-de-obra indígena. No Auto de Ereção
da Vila de São José do Parahyba, o governador da Capitania de
São Paulo indicou o valor e o papel desses núcleos urbanos:
(...) Em qual declarava a determinação que pretendia
fazer fundar e criar a nova vila nesta Aldeia, com o títu
lo de São José do Parayba, e fazer pelouros para novos
oficiais da governança da mesma vila, levantando pe
lourinho em lugar competente para sinal de jurisdição
da mesma Vila, e juntamente para depois deste ato des
tinar lugar para casa da Câmara e Cadeia, e darem-se as
mais providências necessárias, a fim de se civilizarem o
povo dos índios, habitantes da mesma Aldeia, em nova

Vila erecta (Microfilme 01/ Acervo APM/ São José dos
Campos/ Catalogação da Biblioteca Nacional/ Coleção
Morgado de Mateus).
^■Elevação da Aldeia São José do Parahyba
à condição de Vila ( 1 7 6 7 )

da Vila de São José do Parahyba
em 1767, tem-se que levar em conta as políticas metropolitanas
que regiam a Capitania de São Paulo, a partir da segunda metade
do Século XVIII. Quando a Capitania de São Paulo foi restaurada,
em 1765, sob o governo do Morgado de Mateus, o novo governa
dor trouxe consigo ordens expressas da Coroa para impulsionar
a economia e militarizar a região. Portanto, foi dentro dessa di
nâmica de defesa e desenvolvimento da Capitania de São Paulo
que a Aldeia de São José do Parahyba foi erigida à categoria de
vila. A partir de 1763, com os espanhóis avançando sobre as fron
teiras do sul, a Coroa portuguesa buscou proteger seu território,
incentivando para isso a militarização da Capitania de São Paulo.
Segundo Maria José Acedo Del Olmo:
Vale dizer que a militarização da capitania era um dos
objetivos mais importantes da coroa portuguesa, pois,
desde 1763, o perigo dos avanços espanhóis manifestava-se cada vez mais sobre as fronteiras do sul, e a ne
cessidade de impedir esse avanço, bem como a repor as
tropas e alimentá-las, foi uma preocupação constante
das autoridades desse período (2000: 36).
Foi nesse quadro de acontecimentos que o sertão paulista
viveu uma febre de povoamento e fixação de seus habitantes,
P a ra se c o m p r e e n d e r a e r e ç ã o
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política promovida pelo governo de Antônio de Sousa Botelho
Mourão, o Morgado de Mateus. Um aspecto relevante foi a extra
ordinária proliferação de vilas na Capitania de São Paulo durante
esse período. O objetivo de Morgado de Mateus, ao elevar as al
deias e povoados à categoria de vilas era o de centralizar o poder
por meio da instauração da Câmara Municipal, tendo em vista
que somente as vilas possuíam esse órgão administrativo. Foi por
meio da Câmara Municipal que os homens eram recrutados e os
bens confiscados, tudo em nome do rei. A questão relevante foi
que, por intermédio desse órgão administrativo, buscou-se colo
car a população paulista a serviço da Coroa portuguesa.
Em relação à Aldeia de São José do Parahyba, elevada à ca
tegoria de Vila em 27 de julho de 1767 por ordem do Morgado
de Mateus, o que se buscou foi evitar a deserção dos indígenas
da Aldeia. O documento de ereção da Aldeia de São José dos
Parahyba contém um discurso que procura legitimar o domínio
da Coroa portuguesa sobre os autóctones, pois a força de trabalho
indígena foi indispensável para o desenvolvimento da Colônia:
Ano de nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de
mil setecentos e setenta e sete, aos vinte e sete dias do
mês de julho do dito ano, nesta Aldeia de São José
do Parayba, aonde veio o Doutor Salvador Pereira da
Silva, Ouvidor geral e corregedor desta Comarca de São
Paulo, comigo escrivão de seu cargo nomeado, para
efeito de criar e erigir nova vila nesta mesma Aldeia, por
Portaria do Ilm° Sr. D. Luis Antonio de Souza Botelho
Mourão, governador e capitão Geral desta Capitania
de São Paulo, que é do teor seguinte: Porquanto Sua
Majestade, que Deus guarde, foi servido ordernar-me
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nas Instruções de vinte e seis de janeiro de mil setecen
tos e sessenta e cinco, e, em outras Ordens que fui rece
bendo, que era muito conveniente ao Seu Real Serviço
que nesta Capitania se erigissem vilas nas Aldeias dos
índios, e que todos os vadios dispersos, ou que vivem
em sítios volantes se congregassem em Povoações civis,
em que se lhes pudesse administrar os Sacramentos, e
onde estivessem prontos para todas as Ocasiões do Seu
Real Serviço (Microfilme 01/ Acervo Arquivo Público
Municipal de São José dos Campos).

F i g . i : Croqui

urbanístico da vila de São José por Arnaud Julien Pallière
(1821) IN: REIS, Nestor Goulart. Imagens de vilas e cidades do Brasil
Colonial, p. 209.

A Metrópole cuidou de assegurar a mão-de-obra indígena
das aldeias paulistas para conseguir manter o empreendimento
geopolítico do sul. De acordo com Peregalli, os indígenas que
foram convocados para compor os exércitos coloniais em 1766,
encontravam-se em dez aldeias: “Pinheiros, Barueri, São Miguel,
Nossa Senhora da Escada, São José de Guarulhos, São José, Nossa
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Senhora da Ajuda, Carapicuíba e Itapecerica” (1986: 113), que fo
ram tornadas vilas, algumas sem as mínimas condições estrutu
rais para tanto. Esse foi o caso da Aldeia de São José do Parahyba,
transformada em vila em julho de 1767.
Em 1768 Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, o Morgado
de Mateus, então governador da Capitania de São Paulo, enviou
uma carta ao Conde de Oeiras, Ministro e Secretário de Estado
dos Negócios do Reino. A carta mostra o esforço de Mourão em
buscar justificativas para tal feito. Otimista, ressaltou que a Aldeia
de São José do Parahyba detinha boas condições de terreno e fer
tilidade do solo, o que daria a ela um futuro promissor, podendo
se tornar uma das melhores vilas da Capitania:
Remeto a V. Ex. a forma porque erigi em Vila a Aldeia
de São José, em cumprimento da esperança que a V.
Ex. dei em 21 de dezembro de 1766. As disposições
do terreno, a fertilidade dos campos, e a bela situa
ção que tem, muito perto do Rio Parayba prometem
que será, pelo tempo adiante, uma das melhores vilas
desta Capitania (Microfilme 01/ Coleção Morgado de
Mateus/ Acervo Arquivo Público do Município de São
José dos Campos).
No entanto, José Arouche de Toledo Rendon, viajante que
observou e escreveu sobre as aldeias e vilas paulistas do final do
século XVIII, realizou reflexões que contradizem as colocações
de Antônio de Sousa Botelho Mourão, quando cita em sua obra
que a Aldeia de São José do Parahyba não possuía condições de
ser elevada à vila:
(...) esperamçava-se muito nas de S. Miguel, Pinheiros
e São José. Contudo unicamente erigiu em vila a de São
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José, ficando as outras em aldeias, como dantes. Notamse neste procedimento daquele governador duas inco
erências; a Ia é erigir em vila a aldeia de São José, po
dendo contentar-se em fazê-la freguesia, pois ainda não
tinha, nem até hoje tem capacidade para ser vila, não
obstante ter-se aumentado a sua povoação com bran
cos e mestiços; 2a que tendo aquela povoação o nome
de vila, com pelourinho e Câmara, em que serviam
promiscuamente brancos e índios, ainda conservasse o
nome de aldeia, e tivesse diretor quando a visitei. É da
maior evidência que se ali havia índios com capacidade
de reger os mesmos brancos, e administrar-lhes justi
ça, não estavam no estado que contempla o diretório,
e que se lhes fazia injuria em conservá-los debaixo de
direção... (1978: 39).
Conforme Rendon, elevar a Aldeia de São José do Parahyba à
condição de Vila foi uma atitude demonstrativa de uma política
incoerente; em primeiro lugar pela sua baixa densidade demográ
fica e, em segundo lugar, pelo fato de que a situação dos índios
da localidade não se encontrava dentro dos parâmetros estabele
cidos pelo Diretório dos índios, ou seja, não estavam sob a tutela
do Estado. Rendon menciona que São José do Parahyba, mesmo
elevada à condição de Vila ainda conservava seu nome de Aldeia e
os seus indígenas eram mantidos sob a tutela de um diretor.
Em nenhum momento Rendon se referiu às condições natu
rais da Aldeia de São José do Parahyba, como ressaltou Mourão.
As observações realizadas por Rendon nos ajudam a compreen
der que a Aldeia de São José do Parahyba não foi elevada à ca
tegoria de Vila devido às suas condições naturais, mas sim por
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motivos políticos, mais precisamente geopolíticos. O intuito do
governador Morgado de Mateus era o de evitar a deserção dos
autóctones e de concentrar a população nas Vilas, com o fim de
torná-las mais produtivas e protegidas das investidas dos espa
nhóis, tudo em benefício da Coroa portuguesa.
Existe um croqui da Vila de São José do Parahyba, esboçado
logo após sua elevação, que mostra diversos espaços que com
punham a mencionada Vila. A área pertencente à recente Vila de
São José da Parahyba aparecia designada como “pântano inútil”e
“mato ruim”, longe das características esboçadas pelo governador
da Capitania de São Paulo, o Morgado de Mateus, em 1768, em

Fig. 2: Croqui dos limites da Vila de São José dos Campos.
Fonte: Manuscritos. Arquivo Público do Município de São José dos Campos.

carta destinada ao Conde de Oeiras.
Por meio do croqui observamos que a Aldeia de São José do
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Parahyba não foi elevada à Vila devido às suas mencionadas con

dições naturais favoráveis, já que grande parte das áreas que com
punham o aldeamento eram consideradas de má qualidade. Um
dos motivos que impulsionou a elevação da Aldeia à Vila foi a
possibilidade de arregimentar a força de trabalho indígena que
estava dispersa, visando incrementar a economia da Capitania de
São Paulo, além de politicamente tornar o local inacessível aos
avanços coloniais espanhóis.
Fica evidente que o governador da Capitania de São Paulo in
centivou a fundação de novos núcleos urbanos, independentes da
potencialidade de suas condições naturais com o intuito de fixar
a população indígena e formar núcleos de povoamento estáveis.
Conforme enfatiza Maria José Olmo:
a organização de núcleos urbanos e a aglomeração das
populações dispersas em locais fixos foi um dos instru
mentos necessários para a Metrópole impor a adminis
tração de seu território e das populações que nele se
encontravam (2000: 32).
Procurou-se demonstrar que São José do Parahyba foi eleva
da à categoria de Vila por motivos geopolíticos, articulados pelo
então governador da Capitania de São Paulo, Antônio de Sousa
Botelho Mourão, o Morgado de Mateus. A metrópole buscou im
pulsionar a economia e assegurar a mão-de-obra indígena pau
lista, objetivando com isso manter seu domínio sobre a Colônia
do Sacramento, no sul do país, bem como procurou erigir novas
Vilas para proteger-se do avanço colonialista espanhol.
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de pesquisas1
que buscam compreender as origens da cidade de São
José dos Campos e remontar a história sobre seu coPRESENTE CA PÍTU LO É RESULTADO

0

1. 0 Núcleo de Pesquisa Pró-M emória é resultado de um convênio firma
do entre a Câmara Municipal da cidade de São José dos Campos, a Fundação
Cultural Cassiano Ricardo e a Universidade do Vale do Paraíba. Atuando desde
2004 na busca de documentos sobre São José dos Campos, o projeto tem por
objetivo construir um conhecimento acerca da história da cidade com base em
referência documental.
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tidiano aldeense. Sobretudo, tem por finalidade compartilharas
sociabilidades de uma população majoritariamente indígena,

Fig . i : Aldeamento.
Fonte: Site do Instituto
de Pesquisas e Análises
Históricas e de Ciências
Sociais da Baixada
Fluminense.

Os primeiros séculos da colonização do Brasil são marcados
por lacunas que dificultam o processo de investigação científica,
tornando os documentos existentes fontes preciosas e reveladoras
dos “mistérios” da sociedade colonial, tanto de forma geral quan
to da joseense em particular. Conciliando essas fontes com a aná
lise historiográfica, percebemos o longo caminho que a cidade de
São José dos Campos percorreu até destacar-se no cenário atual e
se tornar referência regional.
Vasculhando e analisando os registro 2 do Aldeamento de São
José do Parahyba 3 podemos entender como a política de redução
dos índios em aldeamentos se inseria em um contexto geral de
intensa carência econômica do Brasil colonial, especialmente nas
2. A documentação utilizada na elaboração deste artigo compõe-se de um
conjunto de correspondências (de 1766 a 1769) entre o diretor da Aldeia, José
de Araújo Coimbra e alguns habitantes locais e o capitão-mor da Capitania de
São Paulo, D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, o Morgado de Mateus.
3. Nos documentos analisados verificou-se que o Aldeamento de São José
era denominado de diversas formas, não havendo uma padronização. Entretan
to, iremos adotar “São José do Parahyba” em todas as menções para esse volume.
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regiões onde a cultura da cana-de-açúcar ainda era incipiente,
como era o caso da capitania de São Paulo nos primeiros séculos.
Enfrentando as limitações impostas pela documentação, a
proposta constitui em agrupar o maior volume possível de da
dos e informações na tentativa de traçar os modos de vida dessa
sociedade e entender os processos históricos vivenciados pelo pe
queno Aldeamento de São José do Parahyba.
Este capítulo apresenta a “Aldeia”4de São José do Parahyba em
meados do século XVIII, sob a ótica de alguns agentes históricos
que participaram das mudanças e transformações do início da co
lonização, processo ditado principalmente pelo Estado português
e pela administração civil5 da Aldeia. Na documentação pesqui
sada foi possível perceber como os índios, apesar de submetidos
aos mandamentos régios, inverteram a ordem estabelecida contra
4. 0 acervo corresponde a registros de um aldeamento jesuíta e civil.
Contudo relativizamos o uso do termo Aldeia, compreendendo que essa palavra
se remete a uma comunidade original de silvícolas não heterogêneos, ou seja,
cada Aldeia possui uma etnia. Um “aldeamento”, por sua vez, significava a reu
nião de indígenas de etnias diversas sob administração portuguesa que já fosse
civil ou eclesiástica (Petrone, 1995).
5. Os jesuítas, no século XVIII, controlavam parte da mão-de-obra indígena
no Brasil através das Missões e Aldeamentos, acumulavam terras e detinham o
poder temporal e secular de um dos principais “instrumentos” de produção e
transporte: a força de trabalho silvícola. O controle dos índios pelos padres inacianos provocava constantes entraves entre os colonos, os jesuítas e a Coroa. Por
uma questão estratégica, o Marquês de Pombal, percebendo que os missionários
poderiam significar algum perigo para a hegemonia do poder lusitano sobre a
colônia, expulsou os jesuítas e instituiu uma administração nos aldeamentos tu
telada pelo Estado português. São José, a princípio, foi um aldeamento jesuítico,
entretanto reconfigurou sua administração após a expulsão da Companhia de
Jesus do Brasil (Petrone, 1995). A principal culpa associada à expulsão dos mis
sionários justificava-se na cobiça dos mesmos em relação às terras e aos índios,
alegada também no discurso de Rendon: “’herdaram dos paulistas com bastante
índios, cujo número sempre procuraram aum entar”(1978: 38).
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os abusos da administração local e demonstraram sua resistência.
« ^ ’A legislação do aldeamento: o Diretório dos índios

XVIII passou por sérias crises econômicas,
evidenciando a dependência da economia do reino em relação à
sua colônia na América. A fundação da Colônia do Sacramento
em 1680, na margem oposta a Buenos Aires, foi um projeto por
tuguês longamente estudado e amadurecido dentro de uma am
pla visão geopolítica (Moniz Bandeira, 1995). O objetivo era o
comércio de contrabando com a América espanhola e o afluxo
de prata que por ali penetrava no Brasil, além da busca de um
possível avanço português sobre toda a margem oriental do rio
da Prata.
A guerra pela sucessão espanhola, na qual Portugal também se
envolveu, reacendeu a luta no rio da Prata, forçando a Metrópole
lusitana a alinhar-se com a Inglaterra, o que agravou a sua depen
dência com os ingleses. Mas também garantiu a posse da Colônia
do Sacramento por Portugal até 1750, quando a colônia foi tro
cada pelo território das Missões Orientais do Uruguai (ou os Sete
Povos das Missões) pelo Tratado de Madri6.
A posse das terras das Missões não foi fácil para Portugal. Os
índios sob o comando dos jesuítas se revoltaram e resistiram com
armas às forças conjuntas espanholas e lusitanas enviadas para
desalojá-los (Moniz Bandeira, 1995: 49). É nesse contexto amplo
P o rtu g a l n o sé c u lo

6.
“Pelo Tratado de Madri o Brasil ganhou praticamente seus contornos de
finitivos [...] E, conquanto renunciasse à Colônia do Sacramento, Portugal fia
va com um território no qual ainda esperava encontrar minas de ouro, enquan
to o Marquês de Pombal podia ampliar o raio da perseguição que desencadeara
contra os jesuítas” (Moniz Bandeira, 1995: 48).
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que o Marquês de Pombal, em uma série de reformas, expulsou a
Com panhia de Jesus de Portugal e de suas colônias.
O Tratado de Madri favorecia a Coroa portuguesa na medida
em que foi utilizado o princípio do uti possidetis, ou seja, da efe
tiva ocupação para o reconhecimento das terras pertencentes à
Espanha ou a Portugal. Logo em seguida ao tratado, a Metrópole
lusitana iniciou uma série de medidas visando transformar os ín
dios em súditos do rei, concedendo-lhes uma liberdade assistida.
0 objetivo era claro: onde houvesse indígenas, nomeados vassa
los portugueses pela lei indigenista, o território ocupado perten
ceria oficialmente à Coroa.
A Metrópole procurava assegurar sua hegemonia sobre o
Brasil e favorecer sua economia. Nesse sentido, criou projetos
visando ocupar e expandir o território colonial e engendrar o
desenvolvimento do comércio incentivando a produção agríco
la. Contudo, para o sucesso desse “projeto colonizador” era de
fundamental importância um controle maior da administração
colonial tanto sobre os colonos como sobre as populações au
tóctones. Para o sucesso desse projeto houve duas importantes
medidas: a fundação de vilas, que garantia uma melhor taxação
sobre as populações e a proibição do uso do nheengatu, ou língua
geral, como forma de controlar a excessiva independência dos co
lonos.
Com relação aos povos indígenas era necessário regulamentar
sua situação, o que foi feito com o Diretório dos índios em 1758.
Se por um lado, enquanto súditos da coroa portuguesa, os índios
contribuíam para garantir as fronteiras com a América espanho
la, por outro o Diretório procurava contornar as infindáveis dis
putas pela mão-de-obra local entre os colonos e os jesuítas. Com
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essas políticas visando o efetivo domínio territorial, a Coroa pro
curava aumentar a população colonial e oficializar as terras que
os silvícolas efetivamente deveriam ocupar, bem como fomentar
as produções agrícolas.
O Diretório dos índios buscava regulamentar as questões in
dígenas, padronizando a administração dos aldeamentos e pro
curando atender às necessidades dos colonos e da Metrópole,
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Fig. 2: Diretório dos índios (1758).
Fonte: Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados. Acervo: Obras Raras.
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A legitimidade do Diretório baseava-se no discurso da impos
sibilidade dos índios de se auto-administrarem, necessitando da
tutela do Estado, o qual era representado por um diretor que de
veria garantir o processo de “civilidade” dos autóctones aldeados,
tornando-os súditos do rei de Portugal, assim como os colonos
(Directorio, 1758: 1).
Justificando a “inclusão indígena” na administração civil,
Portugal legitimava seu poder sobre os autóctones e colonos, uti
lizando a legislação como principal ferramenta de controle. Dessa
maneira, o Estado regulava a mão-de-obra demandada pelos fa
zendeiros e lucrava com a reserva de “tutelados” nos aldeamentos.
De acordo com o Diretório, o administrador 7 deveria garantir
a ocupação do território, a expansão da agricultura para autossustento dos aldeados e o abastecimento do comércio por meio
do cultivo de produtos com elevada importância comercial (tri
go, tabaco e algodão). O pagamento das côngruas ao administra
dor, dos impostos ao Estado e do dízimo ao pároco era realizado
em espécie, com parte dos produtos plantados pelos silvícolas
(Coelho, 2005). A produção de gêneros comerciais foi prioridade
nos aldeamentos, cujo incentivo verificamos em diversos pará
grafos do Diretório dos índios (Directorio, 1758).
Neste contexto, regulamentaram-se as relações de poder nos
aldeamento, regidos por uma legislação civil que incorporava os
interesses coloniais na figura de um tutor.

7. São utilizados outros termos para designar o diretor do aldeamento, en
tre os mais comuns tem-se “adm inistrador” e “tutor”. Tal designação também
é válida para os índios aldeados, chamados também por “tutelados” ou “admi
nistrados”.
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- '^ ’São José do Parahyba e a administração civil

Aldeia de São José do Parahyba após a ex
pulsão dos jesuítas, deveria ser nomeado um diretor “dotado de
bons costumes, zelo, prudência, verdade, sciencia da língua, e de
todos os mais requisitos necessários para poder dirigir com acer
to os referidos índios” (Directorio, 1758: 1). Para tal, foi escolhido
como administrador do aldeamento um representante da elite da
Vila de Jacareí chamado José de Araújo Coimbra, uma vez que era
São José do Parahyba não havia homens brancos influentes para
essa função. Coimbra foi o primeiro diretor da Aldeia de São José,
permanecendo em seu cargo até sua morte, ocorrida em 1767 de
vido a uma emboscada de posseiros.
Paralelo aos interesses territorialistas do período, a emenda de
José de Araújo Coimbra em carta endereçada ao governador da
Capitania de São Paulo, datada de 6 de agosto de 1766, esboçou os
reclames em defesa das terras pertencentes à Aldeia, julgadas em
risco com as invasões de posseiros8. Os “invasores” foram ques
tionados pelo diretor por não pagarem impostos e não contribuí
rem com os arrecadamentos financeiros do aldeamento:
(...) Dou pte a V. Exa que alguns Moradores do distrito
desta Vila se tem Metido em terras pertencentes a esta
Aldeya as quais já antigamente os padres tinhão culti
vados (...) pretendem tirar sesmarias para assim fazer
maior perturbação, e no prezente estão trabalhando
nelas e segundo o que ordena S. Mage Fidelíssima no
19 do Directorio, caresse V. Exa dar providencias (...)
P ara a d m in istra r a

8.
São nomeados “posseiros” os colonos que se estabeleciam em terras que
não lhes pertenciam legalmente.
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(APM/ São José dos Campos, I - 30,10,27, n° 9) [Grifo
nosso].
A ocupação ilegal de terras foi um problema constante en
frentado por Coimbra durante sua trajetória como diretor do
Aldeamento de São José. As delimitações territoriais não eram
oficializadas, o processo de regulamentação de terras só teve iní
cio após a elevação do Aldeamento a Vila em 17679.
Com a transferência da administração da Aldeia para a tutela
da Coroa - devido à expulsão dos jesuítas - São José passa a ser
subordinada à Vila de Jacareí, que neste período encontrava-se
em melhores condições econômicas e administrativas. A partir
desse processo, surgem duas problemáticas. A primeira diz res
peito aos limites indivisos entre a Vila de Jacareí e o Aldeamento
de São José. Em documento datado de 1766 é possível verificar
que o diretor José de Araújo Coimbra buscou efetuar essa deli
mitação territorial, entretanto os moradores do aldeamento não
dispunha de recursos para pagar pelo serviço. A segunda proble
mática é que Coimbra frequentemente rivalizava com os mora
dores da Vila de Jacareí alegando que o território dos índios era
constantemente invadido:
Dou parte a Vossa Excelência que alguns moradores do
distrito desta Vila (Vila de Jacareí) se tem metido em
terras pertencentes a esta Aldeia (...) (APM/ São José
dos Campos, I - 30, 10, 27, n° 9).
Em suas correspondências, José de Araújo Coimbra solicita
va ao governador da Capitania de São Paulo a posse legítima da
sesmaria dessas terras. Dessa forma, o diretor buscava garantir o
9. José de Araújo Coimbra, em 1767, foi assassinado após conflitar com
posseiros que invadiram a região das terras da Pernambucana, pertencentes à
Aldeia de São José (APM./ São José dos Campos, I - 30,15,32, n° 1 ).
99

direito de cobrar foros desses moradores que avançavam nas ter
ras dos índios, sob a justificativa que o dinheiro arrecadado seria
usado para “reparos e benefícios” do Aldeamento, e também para
o reparo da igreja (APM/São José dos Campos, I - 30,10,27, n° 2).
As fontes refletem, também, o acalorado embate entre a igreja
e a administração civil por causa das “abusivas” cobranças dos
clérigos pelas cerimônias. O diretor denuncia ao governador
Morgado de Matheus os valores excessivos cobrados pelos padres:
Já expus a Vossa Excelência a pobreza desta aldeyae

a grande decadência em que os vigários que nela tem
estado a tem posto. Depois que vim para ela, cuidei que
se casassem todos aqueles que achei capazes para as
sim os fazer mais primazentes, e acho o encontro no
reverendo vigário, que pela ambição que nele existe,
não quer receber sem que lhe ponham pronto l$280rz
cada casal (para o casamento) quer que lhe pague 80n
por pessoa da desobriga nos batizados, por cada enter
ro l$ 6 0 0 rz, as missas que tem os vigários de obrigação
nos domingos e dias santos dizer pelo povo não as diz
(talvez não fosses taxadas) [...] Não sei porque títulos
quer cobrar estes celários (salários) quando nema
Aldeya, nem os índios no tempo presente podem con

[...] desejo que Vossa Excelência de providencia
que for servido atendendo a pobreza destes miseráveis
que ainda para cobrir sua desnudes nem até o presente
tem como (APM/ São José dos Campos, I - 30,10,27,
n° 9) [Grifo nosso].
A outra preocupação de Coimbra dizia respeito às disputas
por mão-de-obra indígena, frequentemente deslocada para os
arredores da Aldeia nas propriedades particulares. O documentribuir
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to abaixo descreve uma dessas dispersões, quando indígenas da
Aldeia de São José foram encontrados “vadiando” em São Luís do
Paraitinga:

a Vossa Excelência que o preso que re
meto (Ricardo de Mas. cas) induziu da aldeya de São
Jozé sete índios, oferecendo-lhe (ilegível) a fazer pe
tições, e aconselhando-os para o mal, por sua con
veniência própria; e os traz trabalhando na sua roça,
distante a dez léguas da Vila de Taubathe, na paragem
chama Praytinga e me consta (...) Desertores de uma
parte para outra, deixam uns sua mulheres e filhos
e outros levando-as. Senhor eu tenho levado por mi
lhares de meios e brandura que cabe no possível e não
(...) Dou parte

posso acabar de capacitá-los; a quem deixe a badiação, a qual

também procede de alguns maus conselhos,
e destas as bebedeiras. Informe-se Vossa Excelência do
que tenho feito na dita Aldeia desde o mês de janeiro
até o presente momento, e teria feito muito mais com
descanso; se eles se sujeitasse a boa disciplina (...) E
tomando Vossa Excelência conhecimento, achando
que eu obro o contrario que não seja para a sua pró
pria conveniência, castiga-me (...) (APM/ São José dos
Campos, I - 30, 10, 27, n° 5) [Grifo nosso].
Nos documentos analisados, apesar da aparente isenção do di
retor da Aldeia, verifica-se que José de Araújo Coimbra mascarava
seus verdadeiros interesses. Como administrador do Aldeamento,
em tudo agia para beneficiar-se na disputa pelo acesso ao tra
balho compulsório da população tutelada. Tais relatos esclare
cem a tensão existente pelo controle da força de trabalho silví
cola, de suma importância para a economia das Vilas e Aldeias.
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Independentemente do tipo de administração - civil ou jesuíta
o objetivo principal era a exploração do trabalho e da pessoa
indígena e sua incorporação à economia colonial.
Os embates entre Metrópole, colonos e jesuítas pelo contro
le da mão-de-obra nativa foram constantes em todo o período
colonial. Para John Monteiro, “os colonos não se mostravam
unívocos a favor da escravidão como forma singular do trabalho
indígena, nem todos os jesuítas se opunham ao cativeiro”, afinal
de contas, todos estavam em comum acordo “que a dominação
nua e crua proporcionaria a única maneira de garantir, de uma
vez por todas, o controle social e a exploração econômica dos in
dígenas” (1994: 40-41).
O Diretório articulou-se como uma nova estrutura pautada
no discurso de justiça e liberdade concedida às populações autóc
tones. Ao mesmo tempo, a legislação indigenista oferecia ferra
mentas mais sutis para a Coroa portuguesa agir sobre seus “novos
súditos” em virtude de seus interesses (Machado, 2006: 37).
(...) todos se lembravam de reger e mandar sobre as al
deias, e nenhum se demorava, nem consumia seu tem
po em pensar no modo de felicitar esta desgraçada gen
te (Rendon10, 1978: 41)" .
10. José Arouche de Toledo Rendon exerceu o cargo de diretor geral dos ín
dios, nomeado em 1798 pelo capitão-general Antônio Manuel de Melo Castro e
Mendonça, que governou a Capitania de São Paulo de 1797 a 1802. Rendon rea
lizou diversas viagens de inspeção aos aldeamentos paulistas, cujo relatório, inti
tulado Memória sobre as aldeias de índios da Província de S. Paulo, foi publicado
no 4o volume da Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1823.
11. Rendon relata as condições dos aldeamentos paulistas, criticando a ad
ministração do governador Morgado de Mateus principalmente no que se refere
à adoção do Diretório dos índios como legislação indigenista vigente, manten
do assim, os núcleos de aldeamentos.
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Em relatório ao governador da Capitania de São Paulo,
Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça em 1798, Rendon
afirma que os diretores dos aldeamentos não cumpriam adequa
damente com as leis do Diretório, mantendo uma administra
ção relapsa, regida somente pelos seus interesses particulares e
daqueles que detinham o poder sobre a população dos núcleos
indígenas (1978: 40-41).
.^ O Aldeamento entre a miséria e a sobrevivência

A c o n d i ç ã o d e p o b r e z a do Aldeamento de São José, descrita
por Rendon demonstra a preocupação de Portugal em se atentar
ao contexto das Vilas paulistas nesse período. Dessa maneira, al
gumas medidas foram tomadas para avaliar as condições dessas
povoações e propor novas articulações visando melhores resulta
dos e prosperidade.
Durante a administração do Capitão-mor e governador da
Capitania de São Paulo Dom Luís Antônio de Sousa Botelho
Mourão, o Morgado de Mateus, acentuou-se a elevação de povo
ações à condição de vilas e o alistamento de homens, que compo
riam as tropas enviadas para o Sul, objetivando o avanço sobre a
região da Prata. As ordens metropolitanas incitavam o governa
dor da Capitania de São Paulo a “recrutar homens e apropriarse dos recursos” disponíveis nas povoações para suprir as tropas
nas zonas de conflito. Nesse sentido, houve uma crescente pressão
para o aumento na produção de alimentos e no número de ho
mens recrutados em toda a capitania. O recenseamento por meio
dos maços de população - onde constava o número de habitan
tes, a quantidade de riqueza e produções agrícolas, entre outras
informações - tornou-se uma importante ferramenta para o con
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trole e captação de recursos por Portugal (Peregalli, 1986: 64).
Em virtude dos avanços nas regiões de conflito no Sul, foram
criadas, nas diversas povoações da Capitania de São Paulo, pe
quenas organizações militares formadas pelos moradores locais,
chamadas Companhias de Ordenanças. Criada a priori para pro
teger localmente o território, foi posteriormente utilizada para
abastecer as tropas enviadas ao Sul. A formação desses grupos mi
litares pautou-se, principalmente, nos estímulos oferecidos pelo
governador da capitania, como a concessão de títulos de fidalguia
e demais privilégios estamentais aos capitães das ordenanças, a
pilhagem e concessão de sesmarias nos territórios conquistados
por causa dos conflitos fronteiriços (Peregalli, 1986: 79).
Para Rendon, São José do Parahyba continuava muito pobre,
mesmo após sua elevação à condição de Vila12. Nesse contexto, o
autor questiona a decisão e os motivos que levaram o Morgado
de Mateus, a elevar a Aldeia à condição de Vila:
Notam-se neste procedimento daquele governador in
coerências; a la é erigir em vila a aldeia de S. José (...),
pois ainda não tinha, nem até hoje tem capacidade para
ser vila (...) (1978: 39).
Inseridas nesse panorama de crise, as cartas de José de Araújo
Coimbra remetidas ao governador da Capitania de São Paulo
entre 1766 e 1767, indicam o mau estado em que o Aldeamento
se encontrava na época. No documento datado de oito de ju
lho de 1766, o diretor descreve ao governador Morgado de
Mateus o péssimo estado das construções da Aldeia. Coimbra
responsabiliza a Companhia de Jesus13, antiga administradora
12. Elevação de São José do Parahyba à categoria de Vila ocorrida no ano de
1767, tornando-se Vila Nova de São José.
13. Ver capítulo A Fundação da cidade de São José dos Campos.
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do Aldeamento, pela pobreza e desordem da Aldeia São José e
também pelo comportamento “bárbaro” dos índios, propondo,
como única “solução”, capacitá-los ao trabalho14.
Nestes poucos annos que os pts da Compa deyxarão
esta aldeya se reduzio a tal estado que parece nunca

pois os índios se me terão a morar pellos
Matos, querendo antes viver nelles como feraz do que
como Homens Unidos na sua Aldeia; que já a por ter
ra; e elles como inutez, não se aproveytarão de tanto
tempo, que estiverão sem sujeição, porisso se achão re
foy abitada

duzidos, a miserável estado [...] compadeço, e todo o
meu empenho a capacita-los a trabalhar para não se
verem obrigados a viver sempre em uma suma pobre

(APM/ São José dos Campos, I - 30, 10, 27, n° 7)
[Grifo nosso].
O estado caótico e a ruína das edificações do Aldeamento fo
ram evidenciados por Coimbra, que reclama do mau estado da
igreja, deteriorada de tal maneira que em nada diferia de uma
pequena casa. Seu pedido era por reparos a esses danos “antes que
não haja mais solução”.
O documento revela o estado das moradias da Aldeia de São
José:
(...) Dei conta a V. Exa. do estado da aldeya onde foi
za

servido fazer me diretor (Palavras de Coimbra) A
Igreja somente de paredes (...) tudo danificado, preci
sa ser coberta e rebocada pois quando chove é o mes
mo que estar na rua e desta maneira se vai perdendo o

14. O cultivo de subsistência do índio, próprio de sua cultura, foi ignorado
e tido como vadiagem, reforçando a premissa etnocêntrica de que o índio era
relapso com o trabalho, fator que favorecia sua condição subjugada.
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madeiramento e taboados; a torre ainda por concluir,
as janela, retabolo, forros, e a mesma coberta da tor
re, tudo por fazer. Que me

é preciso haver uma olaria

para assim haver telha, para se reparar estes dano, que
sem isso pode facilmente ser mais ainda as mesmas
casas de vivendas, todas disbaratadas e a vir abaixo

(APM/ São José dos Campos, I - 30, 10,27, n° 2) [Grifo
nosso].
Em seu relatório Rendon listou alguns gêneros produtivos que
fizeram parte da agricultura da Aldeia de São José, revelando os
produtos destinados ao abastecimento do comércio local15.
Também em documento datado de oito de julho de 1766
são descritos pelo diretor os principais gêneros cultivados no
Aldeamento. Coimbra, em carta, reforça a necessidade de técni
cas e ferramentas para aumentar a produção, pois declara que a
quantidade plantada pelos índios era inexpressiva:
Tenho mandado roçar tudo por roda da Aldeya para
plantar algodões em seu tempo cuja plantação no pri
meiro ano não da nada, e somente para o segundo ano
poderá se colher alguma coisa que de conveniência li
mitada: enquanto ao milho e mais da cultura é para
agosto e setembro cujo mantimento selo é em março e
abril, que é pata quando se poderá fazer dinheiro para
suprir alguma faltas do mais necessário. E fumos que
é tão bem a cultura que dá conveniência, a plantação
deles é em dezembro, janeiro e fevereiro, e isto é para
15.
Além do relatório da inspeção de todos os aldeamentos da Capitania
de São Paulo, foi delegado a Rendon pelo governador, capitão-general Antônio
Manuel Melo Castro e Mendonça, a elaboração de um projeto visando melho
rias nas povoações visitadas.
io6

o ano que vem que neste faltou à reforma de mudas e
ferramentas (...) (APM/ São José dos Campos, I - 30,
10, 27, n° 2) [Grifo nosso].
O documento citado demonstra o feijão, a mandioca e o milho
como principais produtos de subsistência cultivados na Aldeia de
São José, cujos excedentes eram vendidos localmente a outros nú
cleos. Já o fumo e o algodão eram produzidos prioritariamente
para o abastecimento do comércio16.
Com poucos recursos, o diretor fez valer suas tentativas de le
gislar da maneira mais produtiva possível, visando o movimento
crescente dos “rendimentos” da Aldeia de São José. Para tanto,
o discurso em favor dos índios foi utilizado inúmeras vezes nas
cartas ao governador da Capitania de São Paulo.
Coimbra, em ementa datada de oito de julho de 1767, legitima
a gestão civil pautada pelo Diretório dos índios em detrimento
da administração dos jesuítas, que se torna alvo de duras críticas
(APM/ São José dos Campos, I - 30, 10, 27, n° 7). Segundo o di
retor, os índios de São José viviam “quase desertados e somente
vivendo em suas chopanas” em condição de miséria, pois pouco
ou nada produziam:
(...) pela calaçaria sucede andarem nus, e suas mulheres
e filhos com menos sustento ou nenhum porque não
se acha em suas plantações mais do que alguns pés de
mandioca e poucos milhos ou nenhum (APM/ São José
dos Campos, I - 30, 10, 27, n° 2 ).
E como foram “retirados e como agora obrigados a chegar à
povoação, lá sinto viverem insatisfeitos”. O diretor Coimbra visa
16. O fumo, o algodão e o trigo eram considerados produtos de elevada
importância comercial. De acordo com o Diretório, o administrador deveria
garantir a crescente produção desses gêneros.
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esclarecer que a povoação, além da nudez do corpo, também está
“despida de ferramentas para o exercício cultural [...] para assim
ir labutando a fim de os animar”, ou seja, só o trabalho os “salva
ria” (APM/ São José dos Campos, I - 30, 10, 27, n° 2). Para tanto,
o diretor adverte que está tomando suas providências:
(...) fazendo [se] consertar o valo a roda da aldeya para
melhor conservação dela (...) em o qual exercício es
tou [está] vendo a falta, a miséria e a necessidade dele,
que compadecendo me (...) me obriga a dar conta a V.
Excelência desta miserável povoação e do estado dos

(APM/ São José dos Campos, I - 30, 10,
27, n° 2) [Grifo nosso].
Em suma, Coimbra segue com sua administração em “nome”
dos índios e para seu “bem” por meio de falas que contradizem
sua atuação violenta, retratada e contestada por alguns adminis
trados que “subverteram” 17suas ordens.
pobres índios

‘"^C onflitos e resistência

Foi a n a l i s a d o o p r o c e s s o de “civilização” dos autóctones, pau
tado na tentativa anulação de suas raízes e na adequação dos mes
mos à condição de súditos (Directorio, 1758: 3).
Por volta de 1760, quando José de Araújo Coimbra tomou
posse de seu cargo de diretor da Aldeia de São José do Parahyba,
o cenário era de uma população dispersa pelo campo e que pre
servava hábitos culturais silvícolas.
17. Diego Emílio Alves Arêdes realizou uma pesquisa intitulada Subversão
na Aldeia: Indígenas de São José da Paraíba Contra a Administração Civil (1760 1780) que discute a resistência dos índios de São José do Parahyba.
* O documento datado de 27 de fevereiro de 1766 refere-se aos procediio8

Fig. 3: Primeira página da carta de José de Araújo Coimbra endereçada ao
governador da Capitania de São Paulo, o Morgado de Mateus'.
Fonte: APM / São José dos Campos, I - 30, 10, 27, n° 4.

Ao observar a situação da população aldeada, adversa às leis
indigenistas, o diretor teve como principal medida relatar ao go
vernador da Capitania de São Paulo a situação de “barbárie” em
que se encontravam.
Para Coimbra os índios eram vagabundos, ladrões e subver
sivos ao processo civilizatório regrado pelo Diretório dos índios.
Alegava também que os aldeados não trabalhavam honestamen
te, pois não haviam feito roças para a autossubsistência dos mo
mentos tomados pelo diretor sobre as queixas que os índios faziam contra a sua
administração.
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radores ou os consertos das construções arruinadas, delegando a
esse fato o motivo pelo qual a Aldeia vivia em estado de miséria
e precariedade (APM/ São José dos Campos, I - 30, 10, 27, n° 4).
Tais declarações sobre a condição “selvagem” dos silvícolas per
mitiram redesenhar a mentalidade do colono branco em relação
ao nativo, baseada na questão de “inferiorização” do indígena.
Por meio de um discurso antagônico, a Metrópole reconhecia
os índios como súditos ao mesmo tempo em que afirmava sua
condição de inferioridade perante os brancos. De acordo com o
terceiro parágrafo do Diretório:
Não se podendo negar, que os índios deste Estado se
conservarão até agora na mesma barbaridade, como

em que nascerão,
praticando os péssimos, e abomináveis costumes do
Paganismo, não só privados do verdadeiro conheci
mento dos adoráveis mistérios da nossa sagrada reli
gião, mas até das mesmas conveniências temporais, que
só se podem conseguir pelos meios da civilidade, da
Cultura, e do comercio (...) (1758: 2) [Grifo nosso].
Em mais uma carta endereçada ao governador Morgado de
Mateus, datada do mês de junho de 1766, Coimbra reclama dos
índios aldeados, definidos pelo diretor como vadios. No desabafo
do diretor, o mesmo se julga ineficiente atuando sozinho para
restabelecer a “ordem e conduta” do Aldeamento, necessitando
do apoio do capitão-mor.
Em relação à sua administração, se autodefine como seguidor
dos “milhorez meyos, e brandura que cabe no possível”, mas que
“não pode acabar de capacitalhos; sem que deixem a vadiação, a
qual também procede alguns maus conselhos e desta as bebedei
se vivessem nos incultos sertões,
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ras”. Entretanto, Coimbra esclarece que não é um incapaz, mos
trando ao capitão-mor que este não se enganou em fazê-lo ad
ministrador da Aldeia de São José (APM/ São José dos Campos, I
- 30,10,27, n° 5). José de Araújo Coimbra também afirma que sua
administração está alinhada com a regulamentação indigenista.
As recomendações do segundo parágrafo do Diretório dos
índios propunham que o diretor deveria ser honrado e praticar
a justiça em suas decisões, servindo de exemplo aos autóctones
aldeados. Dessa forma, atitudes coercitivas e violentas contra os
nativos implicavam no desrespeito às ordens régias:
(...) não poderão os sobreditos Directores em caso
algum exercitar jurisdição coactiva nos índios, mas
unicamente a que pertence ao seu ministério, que

advertindo aos Juizes Ordinários, e aos
Principais, no caso de haver nelles alguma negligencia,
ou descuido, a indispensável obrigação, que tem por
conta dos seus empregos, de castigar os delitos públicos
com severidade, que pedir a deformidade do insulto, e
a circunstância do escândalo (...) (Directorio, 1758: 2)
[Grifo nosso].
Contradizendo essa legislação, José Arouche Toledo Rendon
critica as atitudes abusivas dos diretores dos aldeamentos paulis
tas. O autor esclarece que os administradores se aproveitavam da
falta de fiscalização do governador da capitania para usufruir dos
autóctones a seu bei prazer:
Estes homens (falo dos índios aldeados), que sendo ti
rados nus dos sertões brasílicos mais por força do que
por vontade, que tantos tempos se conservaram pou
co vestidos debaixo da escravidão, que não obstante o
é a directiva;

m

soberano os declarar livres, ficaram, contudo vivendo
sujeitos às aldeias, sofrendo insolências contrárias à li
berdade do homem (1978: 40).
Rendon afirma que o Diretório dos índios não obteve os re
sultados esperados, ocorrendo o inverso: os nativos, apesar de sú
ditos, foram sutilmente marginalizados das leis que regiam o res
tante da população colonial. Para Rendon, o governo de Morgado
de Mateus foi o responsável pela precariedade dos aldeamentos e
de seus habitantes:
(...) existiam os mesmos obstáculos, e ele não podia
conseguir o seu fim: a sua nova vila de S. José, se já en
tão não fosse povoada de muitos brancos, não existiria.
É muito dificultoso encontrar homens que sirvam ao
público com honra e com zelo sem grande interesse.
Morgado de Mateus viu isto na escolha que fez de dire
tores para as aldeias, ele deu aos diretores uma direção
distribuída em capítulos, para ser observada enquan

to se não mandasse o contrário18. Esta

direção ou dire
tório seria muito útil se fosse bem observada; mas isso
é o que ele não deveria esperar (...) (1978: 43) [grifo
nosso].
No aldeamento de São José do Parahyba os indícios de subver
sões por parte dos aldeados surgem de denúncias sobre os abusos
cometidos pelo diretor. Esses indicadores revelam a inversão da
“ordem civil” ditada pela legislação do Diretório e as contradi
ções do discurso de José de Araújo Coimbra.
Segundo o teor das cartas escritas pelos índios de São José do
18.
Rendon faz uma analogia ao Diretório dos Índios: “Directorio, que se
deve observar (...) Em quanto Sua Magestade naõ m andar o contrário”.
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governador Morgado de Mateus, Coimbra explora
va e negligenciava a população, visando seus próprios interesses
(Arêdes, 2006: 23). Em um documento não datado, redigido pro
vavelmente na década de sessenta do século XVIII, são elucidadas
as relações de violência e “dominação” no sistema de aldeamento.
Trata-se de uma carta dos indígenas tutelados, por intermédio de
um representante, relatando suas queixas ao Morgado de Mateus
e solicitando que o mesmo tomasse providências contra os abu
sos cometidos por José de Araújo Coimbra. O documento abaixo
exibe a maneira como os indígenas foram humilhados e castiga
dos pelo diretor, quando não se sujeitavam às suas ordens:
(...) o qual (José de Araújo Coimbra) esta com uma
Parahyba ao

rapariga da mesma aldeia por nome Laureana (...) e
vendo que estava doente lhe deu remédios para m or

que mandou chamar uma
irmã da índia com quem esta emancebado para coabi
tar com ela, e não querendo vir para saber do que tra
rer, de tão má consciência

tava o diretor com sua irmã a mandou buscar presa,
aqui a meteu no tronco,

ela intimidada com a prisão

se entregou, e porque um pobre índio tecelão dormiu
uma noite na sua roça por não poder vir a Aldeia pela
muita chuva, logo o meteu no tronco junto com uma

(...) (APM/ São José dos Campos, I 30, 23, 84, n° 2) [Grifo nosso].
Por meio dessa denúncia, percebe-se como a designação “al
deado” ou “administrado” é uma distinção meramente formal de
escravizado, uma vez que os indígenas estavam submetidos com
pletamente aos desejos do diretor. No caso da índia Laureana, se
a mesma se negasse a amancebar-se com Coimbra, certamente
filha do mesmo

113

seria castigada por não atender às exigências do mesmo, assim
como ocorreu com um nativo aldeado que foi realizar serviços
fora da aldeia e não voltou devido a “muita chuva”.
Em resumo, pode-se dizer que o diretor pretendia obter o to
tal controle sobre a população tutelada, o que nos remete a refle
tir a administração civil como uma escravidão escamoteada.
O Padre Antônio Luís Mendes, em carta datada de novembro
de 1766, questionou as arbitrariedades do diretor da aldeia, José
de Araújo Coimbra, e a forma como este estava se valendo do
trabalho dos administrados para beneficio próprio:
(...) se esta servindo dele [um índio aldeado], em man
dados, alem de três que tem em casa, e que esta ser
vindo, sem lhe dar nem uma camisa de algodão mais
três que trás o capim para dois cavalos que tem na es
travaria (...) a estes não lhe dá de comer, nem vestir,
pagando-lhe só com palmatoadas, mais outra para a
lenha, mais outro fora da aldeia tratando de um cava
lo a quem paga da mesma forma que intimidados das
prisões fazem quanto ele quer (...) (APM/ São José dos
Campos, I - 30, 23, 84, n° 2) [Grifo nosso].
Portanto, os indígenas aldeados que deveriam ganhar pelos
serviços prestados - uma vez que as leis prescreviam “o estabe
lecimento de uma taxa, os modos de pagamento e o tempo de
serviço”19-, tinham seus direitos violados em virtude do não
cumprimento de tais exigências pelo diretor da aldeia, que se
beneficiava com o trabalho compulsório dos administrados por
meio de ameaças e da violência.
A condição servil em que se encontravam os administrados
19. Ver o trabalho de: Perrone-Moisés, Beatriz, op.cit. p.120.
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da Aldeia de São José é de tal maneira perceptível que os mesmos,
ao fazerem suas queixas sobre as arbitrariedades do diretor, re
clamavam que eram tratados como “negros” (APM/ São José dos
Campos, I - 30, 23, 84, n° 2), numa relevante alusão ao regime
escravista20. Assim, quando os indígenas lastimavam serem tra
tados como negros, estavam denunciando as opressões impostas
pelo diretor que contrariava o Diretório.
Nessa conjuntura, evidenciou-se que os índios resistiram às
imposições dos colonos, cuja premissa pautava-se no trabalho
compulsório do indígena. A atuação dos índios contribui para
desmistificar sua imagem de “meros coadjuvantes da História”,
passivos e inoperantes, como acreditavam os jesuítas, supondo
que seria fácil a conversão dos mesmos.
Ao contrário, essas fontes demonstram que dadas imposições
esbarravam e conflitavam com uma forte resistência indígena: sé
culos de perseguição e exploração não foram suficientes para que
essas etnias abdicassem de sua identidade e cultura. Concordando
com Bruit, em sua reflexão sobre a resistência indígena, acreditase que ser “passivo” e obediente também foi uma maneira de re
sistir, “vestindo uma máscara” e utilizando-se dos símbolos dos
conquistadores para sobreviver e tentar manter sua identidade
(1995)21.
Foi por meio de registros de um “aldeamento inexpressivo”
que algumas lacunas históricas foram preenchidas. Em São José
do Parahyba, evidenciou-se que autóctones não devem ser bali
20. Em um território como o Brasil, onde predominava o sistema escravo
crata, majoritariamente composto por homens negros, era senso comum rela
cionar a figura do negro à escravidão.
21. Uma vez que cultura é compreendida como mutável, a adoção de ele
mentos europeus pelo indígena faz parte desse processo de movimento.
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zados como simples figurantes da História, pois sua resistência
e os meandros de sobrevivência que enfrentaram ao serem con
frontados por uma sociedade européia, obstinada a dominá-los,
deve ser enxergada como oposição às concepções deterministas
que indicam o nativo como personagem apático.
Acima de todos os conflitos, é imperativo constatar que a re
sistência das populações indígenas tomou diferentes formas: des
de a guerra pura e simples ao uso dos mesmos mecanismos dos
colonizadores (leis e costumes), em prol de seus interesses e de
sua sobrevivência.

'^^Considerações finais

de investigações so
bre os aspectos sociais, culturais e econômicos que abarcaram
o Aldeamento de São José do Parahyba. As correspondências
de José de Araújo Coimbra ao governador da Capitania de São
Paulo, o Morgado de Mateus, possibilitaram constituir um “ras
cunho” da sociedade colonial e, em particular, da população joseense no final do século XVIII.
Na busca por vestígios históricos dos integrantes da Aldeia de
São José emergiram alguns sujeitos sociais inseridos em um con
texto de pobreza, confrontos culturais e disputa pelo espaço de
convívio e pelos meios de sobrevivência.
Foram destacados alguns mecanismos de “dominação” utili
zados pelos colonizadores e, por outro lado, as formas de resis
tência encontradas pelos nativos. Isto nos possibilitou a visão de
um cenário que contradiz alguns trabalhos “oficiosos” a respeito
E ste c a p ítu lo p ro m o v e u um e n sa io
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do tema, onde o autóctone é compreendido como agente passivo.
Através da percepção dos conflitos, da resistência, da pobreza
e dos interesses individuais que permeavam o cotidiano destaca
dos nesse estudo, construímos um panorama sobre as condições
de coexistência entre os diferentes sujeitos sociais habitantes do
Aldeamento de São José do Parahyba.
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Maria Aparecida Papali1
f ~ " / Í LA V O U R A C A F E E I R A N O V A L E D O P A R A Í B A te v e

j L j início na região fluminense em torno de 1820 e a
^ / A . partir daí se disseminou por todo o Vale do Paraíba
Paulista, sendo que, em finais da década de trinta, algumas cida
des valeparaibanas como Areias, Lorena, Guaratinguetá, Bananal,
Pindamonhangaba e Taubaté se tornaram importantes núcleos de
produção cafeeira e com uma grande quantidade de trabalhado
res escravos. A partir do fim da década de setenta, a lavoura cafe1. Este capítulo é uma versão modificada da Dissertação de Mestrado defen
dida pela autora na PUC/SP intitulada: PAPALI, Maria Aparecida. Vestígios de
um Cotidiano: Trabalhadores Escravos, Lavradores, Negociantes e Coronéis em São
losédos Campos (1870-1888). Dissertação Mestrado, PUC/SP: 1996.
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eira intensifica-se cada vez mais na região do Oeste Paulista, onde
cidades como Campinas, São Simão, Ribeirão Preto entre outras,
conquistam de maneira acelerada, cafezais, escravos e riquezas
(Costa, 1989). A cidade de São José dos Campos nunca mereceu
lugar de destaque entre as cidades do Vale do Paraíba produtoras
de café, no final do séc. XIX. Embora apresentando um quadro
de crescimento na produção cafeeira entre 1850 e 1886 (Milliet,
1982), a cidade de São José do período não chegou a conhecer os
famosos barões do café do Vale do Paraíba, ou mesmo grandes e
poderosos coronéis, que chegavam a comandar toda uma região.
A documentação consultada indica que a cidade de São José dos
Campos vinha se constituindo pela presença bastante numerosa
de pequenos e médios lavradores. Pequenos sitiantes e “meeiros”
constituíam um contingente significativo na composição demo
gráfica da cidade2. São José possuía também seus coronéis, seus
fazendeiros, seus negociantes em ascensão, mas nenhum deles
com as características de um mandatário local que ultrapassasse
os limites da municipalidade.
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). A grande maioria dos lavradores
possuía, em média, de 10 a 15 trabalhadores escravos em suas
fazendas. Alguns poucos proprietários chegavam a contar cora
o trabalho de 30 escravos em suas lavouras. Isso sem considerar
que uma grande quantidade de inventários indica a existência de

2.
Ações Cíveis, Ações de Divisa de Terras, Libelos, Registros de Certidões
de Nascimentos, Inventários e Testamentos revelam a presença de pequenos e
médios proprietários de terra na cidade de São José dos Campos no século XIX.
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sítios com apenas 3 ou 5 trabalhadores escravos em suas lides,
indício da proliferação de sitiantes e pequenos proprietários.
No entanto, apesar de modesta, a cidade de São José dos
Campos não ficou imune às tensões desencadeadas com o final
da escravidão, principalmente àquelas vivenciadas nos anos finais
da década de 1880. Para demonstrar isso buscou-se interpretar os
editoriais e demais artigos relacionados com a Abolição, veicula
dos pelo jornal A Vida3 durante o ano de 1888. Nas entrelinhas
desses artigos ficam evidentes as tensões que envolveram fazen
deiros, escravos, comerciantes, enfim, todos os sujeitos históricos
que compunham o cenário de uma cidade que vivia um período
de mudanças, período de desestruturação do trabalho escravo e
que tanto significou para todo o país.
Foram analisados os números do jornal A Vida, conseguidos
junto aos descendentes do Sr. Antero de Paula Madureira, pro
prietário do referido jornal. Sem dúvida, uma bela coleção de 52
exemplares entre os anos de 1887 e 1890, a qual falta, contudo,
os números relativos ao primeiro ano do jornal (1886), que fo
ram extraviados. Quando, em 1886, o boticário Antero de Paula
Madureira fundou seu pequeno jornal A Vida na cidade de São
José dos Campos, provavelmente o fez pensando em propagar
suas fórmulas medicinais, seus licores e poções, sua farmácia, en
fim. O que talvez não soubesse aquele boticário era que seu jornalzinho, com o tempo, fosse adquirindo considerável importân
cia, à medida que foi abrindo espaço para as querelas e contendas
do município.
Tais periódicos são realmente muito instigantes. Por meio3. Jornal A Vida. São José dos Campos: Propriedade do Sr. Antero de Paula
Madureira
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deles, torna-se possível uma leitura dos tempos da Abolição na
cidade de São José dos Campos. Pode-se também perceber uma
cidade cheia de contendas, onde alguns grupos de moradores-re
presentados principalmente pelo boticário Antero - faziam mui
tas cobranças em relação ao andamento da Câmara Municipal,
denunciando fiscais e inspetores, quando estes não cumpriam
devidamente as normas impostas pelas Posturas Municipais.
As contendas acima descritas tendem a se intensificar a par
tir de janeiro de 1888, quando o jornal A Vida começa a tratar
efetivamente das questões relativas à emancipação dos escravos,
buscando convencer os fazendeiros de São José dos Campos anão
permanecerem passivos em relação ao momento, convidando-os
a emanciparem seus cativos, e, assim, varrerem a “mancha negra”
do escravismo, que, segundo o referido jornal, tanto vinha atra
palhando o desenvolvimento daquela cidade e de todo o país.
A partir desse momento, um verdadeiro impasse se impõe. 0
jornal A Vida, ao mesmo tempo em que fazia a campanha abo
licionista na cidade, denunciando o “atraso” representado pela
escravidão, trazia, em suas páginas, artigos que evidenciavam
o perigo representado pela falta do trabalhador escravo para as
lavouras de café da cidade. Ao mesmo tempo em que dizia, em
alguns artigos, que as terras de São José permaneciam férteis e
boas, em um determinado artigo denunciou as matas devastadas
do local “pela imprudência dos lavradores” 4.
Em um artigo, enfocando especificamente a questão da lavou
ra, o jornal A Vida recomenda aos lavradores de São José a diver
sificação de seus produtos e que, “nas immensas áreas devastadas
4. Essa ambiguidade no discurso do jornal A Vida se torna mais intensa nos
números publicados entre janeiro de 1888 a julho do mesmo ano.
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pela innepcia dos lavradores” fosse cultivado o pinheiro ou pi
nhão, como possibilidade de outra cultura (Editorial 5/2 /1 8 8 8 ).
A partir dessa data estes dois temas, a lavoura de café e a eman
cipação dos escravos, aparecem em muitos outros artigos, o que
indica a preocupação de setores da sociedade com os problemas
que a Abolição poderia trazer para a economia do município:
O elemento servil agita-se momentaneamente em todo
o solo brasileiro, pátria de um futuro immenso. E con
vem que os lavradores resolvam o problema da melhor
forma para não afugentarem os braços dos ex-cativos...
Para o interesse do comercio convem a abolição com
pleta e immediata (Jornal A Vida 5/2/1888).
A partir de janeiro de 1888, o jornal A Vida denuncia também
que alguns moradores da cidade estavam se retirando do muni
cípio, em busca de locais considerados mais prósperos, os quais
ofereciam possibilidade de enriquecimento rápido, de acordo
com aquele periódico:
São Simão! Ribeirão Preto! Cravinhos! eis a palavra
mágica, eis o imãm que tem polarizado centenares de
indivíduos que, como tribos nômades abandonam
tudo, tudo esquecendo, seguem caminho de uma ri
queza rápida, instantanea e incalculavel, sem pensarem
que, como aqui, lá como em toda parte, a luta pela vida
continua, a relatividade infallivel, e que quanto maior o
clarão mais enganador é o seu efeito, os lugares acima
referidos estam em relação directa hoje como em ou
tros tempos estiveram para os nossos antepassados as
luminosas minas de prata, ouro e preciosas pedrarias...
Entretanto ainda hontem, todas as boccas diziam ser a

125

nossa pequena cidade uma das praças mais commerciais do Norte de S. Paulo. E hoje? hoje o que vemos e
com fartura são os impostos os mais pezados, os mais
exagerados a mãos cheias lançados sobre a lavoura, in
dustria e commercio (Editorial 12/2/1888).
Dentro da historiografia brasileira sobre a abolição da escra
vidão, apesar das diferentes abordagens conferidas ao tema, o que
parece consenso entre praticamente todos os estudiosos do as
sunto é que o movimento abolicionista tenha se intensificado a
partir de 1880 (Conrad, 1975; Costa, 1989; Machado, 1994).
Maria Helena Machado estuda o Abolicionismo a partir da
ótica de movimentos sociais desencadeados durante a década de
oitenta do século XIX, engendrados principalmente por escravos,
abolicionistas, libertos, os quais receberam o apoio das camadas
mais populares da sociedade. Movimentos que tiveram caracte
rísticas diferenciadas conforme cada região ou local em que tais
ações foram se instalando (1994: 68/85).
O movimento abolicionista mais radical - com o consequen
te abandono e fugas das fazendas - teria partido de Campinas e
todo o Oeste Paulista, para só ganhar a dimensão de radicalismo
no Vale do Paraíba Paulista a partir de 1887 (Idem: 61). Estudos
demonstram que a região valeparaibana paulista manteve os ca
minhos jurídicos como ação abolicionista mais utilizada (Papali,
2003).
O jornal A Vida iniciou campanha em prol da lavoura de São
José dos Campos juntamente com campanha pela emancipação
dos escravos, ligando, de forma significativa, a dependência da
lavoura cafeeira da cidade ao trabalhador escravo do município.
Dia 19 de fevereiro de 1888, o jornal A Vida publicou uma Ata de
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reunião da Câmara Municipal, ocorrida em 24 de janeiro do mes
mo ano, quando os senhores camaristas da cidade convocavam os
fazendeiros locais para a definição de uma data para a emancipa
ção definitiva do município. Em resposta a tal iniciativa, o jornal
do boticário Antero Madureira publicou um editorial, dia 26 de
fevereiro, onde questões pertinentes ao desenrolar do processo
abolicionista começaram a ser amplamente discutidas:
Como à aquelles que leram a noticia Convocação, in
serta no noticiário desta folha, possa parecer que a idéia
escravagista ainda está profundamente enraigada na
generalidade dos habitantes desta, ou por outra nos
habitantes deste municipio, o que não nos seria muito
honroso, appressamo-nos em fazer publico que tal fato
não se dá; dando-se mesmo o contrário, por isso que
tem sido pela maioria desta abraçada sem constrangi
mento algum, a cauza da redempção; tanto assim, que
os possuidores de maior número d’escravos ja deram li
berdade aos que possuiam: uns condicionalmente, isto
é, com clauzula de prestação de um anno de serviço;
outros sem condição alguma (Editorial 26/2/1888).
Algo já se pode depreender do primeiro parágrafo deste edi
torial. Existe nele, pode-se dizer, uma política de fazer crer que
as coisas se passavam, na cidade, conforme os ditames das frases
acima, ou seja, os moradores de São José dos Campos avançavam
rumo à libertação definitiva de seus escravos. E, segundo fala do
próprio jornal, liberdade assegurada pelos membros mais proe
minentes da elite local.
A partir do dia 5 de fevereiro de 1888, o jornal A Vida registra,
em suas páginas, nome e sobrenome dos possuidores de escravos
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que iam concedendo liberdade condicional e incondicional a seus
escravizados. Até o dia 6 de maio havia sido publicado no jornal
o total de 108 escravos (incluindo alguns ingênuos), que tinham
sido libertados pelos seus proprietários5.
No entanto, logo após ter iniciado o editorial enfatizando que
a população da cidade de São losé dos Campos se inclinava ani
mada à causa da redenção, aquele pequeno jornal, dando conti
nuidade a sua fala, acrescenta o seguinte:
Existem, não podemos negar, infelizmente alguns, pou
cos, possuidores de escravos que levados mais talvez por
falta de indução e d’ esclarecimentos a respeito, do que
por aferro a condennada idéa escravagista, ainda per
sistem no seu posto de senhores, esses mesmos, porêm
temos certeza que, comprehendendo a impossibilidade
de oppor-se a esse dique a esse novo Jordão que por ahi
vai alagando e deluviando tudo, afim de lavar a patria
da negra nodoa da escravidão, em breve verão que é um
erro essa perssistencia e que é mais natural, mais nobre
mesmo hoje seguir a marcha da evolução - que é a vida
- do que ceder amanhã a força bruta da revolução - que
é a morte (A Vida 26/2/1888)6.
O discurso do boticário Antero clamava por lucidez, dada a
clareza com que os fatos vinham acontecendo. Caso os possuido
5. O jornal não faz nenhuma observação sobre o fato de muitos proprietá
rios libertarem seus escravos condicionalmente, apenas mencionando a opção.
6. Um periódico da cidade de Taubaté, intitulado O Liberal Taubateense
também aponta para questões parecidas, ao mencionar em editorial do dia 19
de fevereiro de 1888: “Desenganem-se os últimos escravocratas que lei alguma
será sanccionada no sentido de prolongar a escravidão, e convençam-se de que
a gynastica do governo na protelação da solução pedida é antes um mal do que
um bem”.
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res de escravos da cidade teimassem em agir de forma contrária “a
lógica dos acontecimentos”, tudo poderia acontecer, até mesmo a
significativa desorganização radical do trabalho, provavelmente
a mais temida de todas as revoluções possíveis naquele momen
to. Certo temor perpassava as páginas do periódico, quando, em
meio a seu discurso, o boticário Antero Madureira faz o apelo
maior contido naquele editorial:
Não sejamos os últimos ! ... A conservação do elemen
to escravo, si não constitui hoje constituirá amanhã
um grande mal, um perigo mesmo, para aqueles que
deixarem-se enganar pela esperança enganadora que
de repente um braço de ferro susterá a marcha do abo
licionismo; por que se até aqui pelo servilismo, pela
obediencia, pela força das leis os homens - machinas
representavam o sustentáculo da lavoura e o maior ele
mento motor neste paiz, d’ora em diante, illuminados
pelos clarões da liberdade, e mais - conscios de que
possuem um coração, uma alma, um todo como o nos
so, garantidos pelas leis - que os garante já não se pode
negar, elles se revoltarão, obtendo pela força aquillo
que não puderem obter pela lógica dos acontecimen
tos, aquillo que não puderem obter da vontade de seus
senhores. D’ahi a desorganização do trabalho, as desor
dens, os prejuizos, as lutas, o panico, as retiradas, enfim
(Editorial 26/2/1888).
Questões como propriedade e liberdade emergiam das modi
ficações que o final de século trazia para todo o país, sendo que a
presença do escravo, do chamado “homem-máquina” tornavamnas evidentes demais. Premissas do liberalismo como liberdade
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e propriedade foram pauta de muitas discussões no final do séc.
XIX. A presença do homem escravizado mostrava o conflito e a
falta de solução para o problema (Chalhoub, 1990: 99).
Em pouco tempo, estavam homens e mulheres escravos sen
do representados pelo jornal A Vida, como “homens-máquinas”,
ou sendo caracterizados como vítimas ingênuas e martirizadas.
Onde estava o escravo trabalhador? Aquele que faria tanta falta ao
progresso da lavoura? Provavelmente seria o agente mais perigo
so daquele momento. Trabalhadores escravos que já tinham leis a
seu lado e que, em boa medida, conheciam muitos de seus direi
tos “que possuem um todo como o nosso” conforme discurso do
jornal deixava escapar. De “Homem-Máquina” a “Christo-Negro”
a representação do trabalhador escravo, nas páginas daquele jor
nal, perdia a dimensão do homem escravizado lutando por seus
direitos. Perdia a dimensão do escravo trabalhador diante de sua
maior reivindicação, a liberdade:
Abstrahindo daquelles que esquivam-se a sujeição de
seus senhores contra a vontade destes, e descontando os
que foram libertados condicional e incondicionalmen
te, o número de escravos existentes em nosso municí
pio, não atinge, ao certo, a mais de 200, talvez menos
ainda, por isso que a cada momento estão nos chegan
do noticias de retiradas em massa: de modo que ama
nhã é provável não existir mais nem um em poder dos
possuidores que não querem ou não tem querido tran
sigir com a lei da evolução emancipadora do homem
escravo, deste Christo-Negro que nos veio das plagas
ardentes da África e cuja passagem por nós é um rastro
de sangue (Editorial A Vida 26/2/1888).
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Mais uma vez, o discurso impresso nas páginas do jornal A
Vida, indica que a prudência seria a melhor norteadora dos se
nhores de escravos do local. Ao apontar para o número reduzido
de escravos com os quais já contava o município - devido às re
tiradas e às emancipações concedidas - as páginas daquele jor
nal mais uma vez deixam transparecer o temor de que mudanças
significativas na organização do trabalho ocorressem só ao nível
das exigências de alguns de seus sujeitos. Torna-se pertinente a
exclamação contida nas últimas frases do editorial: “Existem ja
tão poucos infelizes a gemer sob o pezo do captiveiro; mas exis
tem.. .Libertemol-os!” (Idem).
O editorial do jornal A Vida do dia 26 de fevereiro de 1888
fornece pistas que podem sugerir as muitas apreensões com as
quais vinham se defrontando os senhores de escravos, os nego
ciantes e comerciantes de São José dos Campos, enfim, todos
aqueles mais prejudicados com a desorganização do trabalho na
lavoura. O discurso do periódico centraliza-se na discussão que
perpassa todo o editorial: Como ficaria o trabalho? O articulista
argumenta que seria mais vantajoso que os lavradores concedes
sem liberdade a seus cativos, já que assim seria mais fácil mantêlos trabalhando nas lavouras:
É verdade que em troca dos que se forem, outros virão,
mas devemos preferir aqueles que ja estão habituados
ao nosso meio, as nossas regras, aos nossos prejuizos
emfin a esses que, vindo d’outros centros, d’outros cli
mas, hão de necessariamente trazer outros costumes,
outras propensões. Depois, sendo a obediencia o maior
princípio da ordem, dá-se que é mais fácil obtel-a dos
que conviveram um dia connosco, do que daquelles que
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nos veem pela primeira vez. Os primeiros, quando não
seja por outro principio, ao menos por amizade - pela
amizade que sempre nasce do sentimento de convi
vência - obedecerão a seus superiores; abstrahindo dos
principios de aclimatação que tão bem devem influir
e influem bastante, na estabilidade desses agentes e na
submissão deles ao rigorismo de ordem que preside a
todos os centros de trabalho (Editorial 26/2/1888).
Interessante indagar o sentido, o significado conferido à pa
lavra amizade contido no discurso do jornal. Ao entender que a
amizade seria fator fundamental para a conservação do ex-escra
vo nas fazendas, a versão conferida por aquele periódico é a de
submissão. Torna-se sugestiva essa questão. Pelo que alguns da
dos dessa pesquisa sugerem, existia uma quantidade significativa
de “crioulos da casa” em São José dos Campos durante a década
de oitenta, trabalhadores escravos nascidos e criados naquela ci
dade, ou seja, conhecedores dos excessos e limites de seus senho
res. Se, por um lado, poderiam ser perigosos, porque conhecedo
res dos seus prejuízos, das suas limitações, por outro lado, essa
mesma “amizade” poderia ser o canal condutor por onde a con
formidade e a acomodação renderiam o potencial de luta daquele
trabalhador.
Uma coisa parece ficar clara nesse discurso do boticário
Antero. Para qualquer sistema de trabalho - escravo ou não - a
ordem, a obediência, a submissão, seriam os fatores que iriam
conferir estabilidade ao modelo, portanto, medidas urgentes em
relação à retomada da disciplina deveriam ser tomadas imedia
tamente.
É preciso que se saiba, também, que toda uma imagem da
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quele novo trabalhador - o liberto - estava em construção. Se um
novo modelo de trabalho vinha se organizando, como ficariam
aqueles que até então tinham limites bem definidos (ao menos
juridicamente), dentro da sociedade local e de todo o país? Que
lugar ocuparia o negro liberto naquela nova organização social
que, teoricamente, ofereceria oportunidade para todos?
Estudos indicam que nos jornais de toda a Província, a ima
gem do liberto oscilava: do preto humilde e submisso ao negro
valente e fujão (Schwarcz, 1987). Em São José dos Campos, o
jornal do Sr. Antero Madureira se encarregava de interpretar o
até então trabalhador escravo daquela cidade. Finalmente aquele
trabalhador ocuparia lugar de destaque naquelas folhas de papel.
No dia 18 de março de 1888, em espaço concedido no jornal A
Vida, um leitor anônimo do bairro de Santa Cruz reclama do es
tado lastimável que se achava seu bairro, aquela verdadeira “capi
tal de São José dos Campos” segundo seu modesto entendimento:
Depois que começaram a aparecer nesta “Villa” os fugi
dos e os libertos não é mais acertado, creia-se, andar-se
fora de horas e nem tão pouco deitar-se a gente sem
revistar um a um os quartos da casa que por ventura
tiver a casa em que mora; alem disto convem tambem
recolher até as galinhas, que ellas não cacarejam já se
guras das raposas bipedes que a essa hora as vem visi
tar... Enfim, Sr. Redactor, da maneira que as cousas vão,
não sei em que dará esta “Villa” cujas imediações estão
cercadas de vagabundos: de dia vivem de uma fazenda
para outra e quando é de noite vem para aqui para pra
ticarem as gatunagens costumeiras (A Vida 18/3/1888).
No texto acima, o leitor anônimo trabalha com três concep-
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ções fundamentais para aquele momento: o liberto, o vadio (ou
vagabundo) e o ladrão. Afinal de contas uma nova categoria de
trabalhador estava em construção. Uma pergunta ecoava, ainda
sem resposta: Quem era o liberto? Recém-saído da escravidão que bem ou mal respondia à questão dos lugares na sociedade
- a imagem desse novo sujeito estava sendo associada às maio
res mazelas sociais, justificando o projeto de exclusão que vinha
sendo esboçado aos ex-escravos de todo o país (Azevedo, 1987;
Schwarcz, 1987).
Note-se que, no texto citado, a idéia de vagabundagem irá
se associar quase que automaticamente ao tipo de trabalho que
vinha desempenhando o liberto na cidade de São José, ou seja,
“vagabundos que de dia vivem de uma fazenda para outra”. Esse
trabalho, um tanto quanto indisciplinado, que vinha sendo feito
pelo ex-escravo - de “uma fazenda para outra” - começa a ser as
sociado à concepção de vagabundagem. Como os fazendeiros não
poderiam mais controlar esse novo trabalhador, não poderiam
mais contar com ele7.
Em editorial do dia 8 de abril de 1888 o jornal A Vida pede
providências ao delegado de polícia para que a “vagabundagem”
na cidade fosse contida. Em determinado trecho diz o seguinte:
O seviço doméstico está, não se pode negar, a braços
com difficuldades por falta de quem queira preencher
as vagas deixadas pelos “escravos”, o que é para se es
tranhar devido a não terem aqueles que se libertaram
se auzentado deste centro, como se vê pelo numero de
gente de côr que esta domiciliada nesta localidade. Antes
7.
O jornal O Liberal Taubateense, no dia 19 de janeiro de 1888, publicou
um editorial lembrando aos senhores escravocratas que nem todos os escravos
emancipados se tornariam “vagabundos”como se temia.
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prevenir que curar, diz a razão natural; fundamentan
do, por tanto, o que acima foi dicto na infalibilidade
e sabedoria deste axioma, não nos parece intempestivo
ou filho da prevenção o nosso reclame, menos ainda se
attendermos a indolência carecteristica da raça preta,
ou antes das raças nascidas em paizes cálidos como é o
nosso (8/4/1888).
No discurso acima, uma outra imagem passa a ser associada
à figura do liberto. A imagem do trabalhador preguiçoso. E uma
preguiça entendida a partir de características raciais negativas
que vinham sendo atribuídas à raça negra. Note-se que, no dis
curso do boticário Antero, essas características negativas se rami
ficam “a toda gente de cor ou as raças nascidas em paizes cálidos”
podendo talvez sugerir que tais características teriam o poder de
se estender a todos os descendentes da senzala.
Toda uma discussão em torno de teorias raciais já vinha acon
tecendo no país, principalmente a partir de meados da década
de setenta do século XIX. Os cientistas brasileiros vinham acom
panhando teorias raciais compatíveis com o darwinismo social
que, a partir principalmente de Spencer (nos Estados Unidos),
adquirem projeção internacional (Schwarcz, 1993).
Por meio dessa teoria chegava-se à conclusão da presumível
superioridade da raça branca. No Brasil, a mestiçagem acelerada
de grande parte da população já vinha criando embaraços e pes
simismo para todos aqueles que viam, neste fato, os sinais indis
cutíveis de “degeneração do futuro de um povo”. Em meio a toda
essa discussão, a realidade brasileira mostrava que, após a Lei de
1871, mais cedo ou mais tarde o sistema escravista teria seu fim
(Idem: 202-235).
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A partir de meados da década de oitenta do século XIX, com o
movimento abolicionista em plena expansão, o discurso racial se
revitalizou e passou a constar das maiores preocupações de mui
tos cientistas brasileiros. Em pouco tempo o negro estaria livre
e passível de se apoiar nas mesmas leis e regras da elite branca
brasileira. O que fazer então com o ex-escravo? Era uma pergunta
central (Azevedo, 1987).
Comparando os negros dos Estados Unidos com os do Brasil,
alguns desses estudiosos chegaram à conclusão que nos Estados
Unidos as coisas estavam bem mais fáceis de lidar, porque lá os
negros estavam “sitiados pela raça branca”, concentrados no Sul
do país, ou seja, em campos discriminados. No Brasil, os estu
diosos da teoria racial já não viam mais possibilidade de tal se
gregação, dado o avançado mestiçamento da população brasileira
(Rodrigues, 1988: 13).
A criação do racismo brasileiro (ao se fazer junto com a cons
tatação de adiantada mestiçagem da população e junto também
da iminente desorganização do trabalho escravo) assume carac
terísticas peculiares, que vão se processando devagar. Muito mais
que a tentativa de se afirmar enquanto raça “biologicamente su
perior”, os grupos de elite brasileiros estavam preocupados em
reforçar seu lugar na sociedade. Portanto, era a questão do lu
gar social que vinha norteando as abordagens raciais (Schwarcz,
1993). Em tempos de abolição dos escravos, essas discussões ra
ciais deixam de pertencer só aos embates dos cientistas, e passam
a veicular cada vez mais nos periódicos de todo o país. No jor
nal do Sr. Antero Madureira, simultaneamente aos artigos sobre
a “vagabundagem” dos trabalhadores libertos, um outro tipo de
tema começa a ganhar as páginas do periódico. Dia 4 de março
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de 1888, em seção intitulada Colaboração, um leitor anônimo faz
a seguinte explanação:
A imigração italiana é de grande e profícua utilida
de. Ella nos ensina a trabalhar com aperfeiçoamento.
Conhecedora profunda da industria, da lavoura, do
commercio, agricultura, photografia, zincografia e
bellas-artes, tem concorrido para o engrandecimento e
riqueza da Provincia de São Paulo e da patria brazileira... O cruzamento da raça é de grande vantagem inde
pendente da proteção e carinhos, que prodigalisão suas
esposas. Em Sorocaba e n’ Oeste da Provincia os casa
mentos dos italianos com as brazileiras avultam-se e
realizam-se em grande copia cotidianamente. Neste ca
minhar vertiginoso brevemente a raça brasileira adqui
rirá força, vigor, opulência e talento (A Vida 4/3/1888).
Logo nas primeiras frases do artigo acima, o articulista associa
trabalho perfeito ao desempenhado pelos imigrantes europeus.
Imigrantes que viriam ensinar as técnicas de um bom trabalho.
Do trabalho eficaz, produtivo, disciplinado, ligado ao desenvolvi
mento e aquisição de riquezas para o país. Trabalho relacionado à
indústria, ao comércio, à lavoura, ao progresso, ao que de melhor
a sociedade poderia contar (Ver Azevedo, 1987). Note-se que, no
discurso acima, o cruzamento prodigioso dessa “raça” - que iria
salvar a pátria brasileira - estava acontecendo no Oeste Paulista,
para onde os primeiros imigrantes foram em grande quantidade.
0 termo “raça”, em designação aos imigrantes italianos, é utiliza
do abertamente no discurso do referido leitor anônimo: “A bella
Italia é nossa irmã, ella pertence à raça latina que é a nossa; ella
nos enche de amor, esplendor e felicidade” (A Vida 4/3/1888) .
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Com o advento da Abolição, os locais que receberam inicial
mente uma grande quantidade de imigrantes italianos - numa
política subsidiada pelo governo - foram os grandes centros pro
dutores de café, centros que já estavam se modernizando intensa
mente, os quais já detinham grande prestígio, concentrados prin
cipalmente no Oeste Paulista (Beiguelman, 1978). As pequenas
localidades, como São José dos Campos e outras cidades valeparaibanas, chegaram a fazer uma campanha para receber o traba
lhador imigrante, porém sem grandes resultados. A maior força
de trabalho dessas cidades ficou concentrada na figura do liberto.
Tal questão provavelmente tenha contribuído ainda mais
para reforçar a imagem do bom trabalho, do trabalho moderno
e produtor de grandes riquezas, associado ao desenvolvido pelo
imigrante europeu. Seu contraponto, logicamente, foi o trabalho
desenvolvido pelo liberto, tanto em São José dos Campos, como
provavelmente em várias outras pequenas localidades. Um traba
lho que produziu riquezas sim, mas que, ao ser comparado com
o vigor econômico do Oeste Paulista, adquiriu um sentido de tra
balho lento, preguiçoso, decadente.
Sabe-se também que, em finais do séc. XIX, já ia adiantada
a miscigenação racial no país. E uma miscigenação que se fazia
principalmente entre os membros das camadas mais pobres da
sociedade brasileira (Schwarcz, 1993: 239-250). Se grande parte
da população mais pobre estava “contaminada” pela cor dos tra
balhadores libertos, a imagem conferida ao liberto - ou seja, pre
guiçoso e vagabundo - vai sendo “emprestada” a todo o contin
gente de trabalhadores pobres e braçais do país. Logicamente, a
estratificação social pela cor permaneceu (e permanece). Quanto
maior a pigmentação na pele do liberto, maior seria sua discri-
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minação. Quanto mais negra sua face, maior sua suposta “vaga
bundagem”.
O jornal A Vida questiona, logo nas primeiras linhas do edito
rial do dia 27 de maio, as prováveis dificuldades do ex-escravo em
estar se adaptando à liberdade. O discurso do jornal se impreg
na, se volta no sentido de estar “ajudando” a todos os libertos a
encontrarem novamente os rumos de suas vidas. A autoimagem
que aquele periódico constrói, naquele momento, é novamente
a do grande batalhador, na luta pela vida, pela ordem e pelo de
senvolvimento de “todos” os moradores da cidade de São José. A
grande distinção, o grande problema, estaria, segundo o jornal A
Vida, na expectativa gerada entre os libertos, pela recém-conquistada liberdade:
Avidos, famintos mesmo de liberdade, de movimento
- desse movimento variável incessante do ser pensante,
pois que ate aqui obravam inconscientes, como couzas,
a semelhança de machinas motoras, sedentas de ar, de
luz, de emoções, como criança tudo querendo tocar,
tudo cauzando-lhes impressões, abalos mais ou menos
vivos, é bem possível que esses infelizes, de um mo
mento para outro arremeçados ao meio do burburinho
social, da communhão dos homens, onde tudo é novo
para elles, onde há tanta coisa que seduz, que atrahe e
que desnortea, é bem possivel que sem princípios sóli
dos de ordem, de moral, de religião, naufraguem quan
do mais pensem viver (A Vida 27/5/1888).
No texto acima torna-se muito evidente a imagem negativa
que o jornal A Vida confere aos ex-escravos da cidade. Ao serem
representados como “coisas” ou como crianças, tal caracterização
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coloca o liberto na condição de um ser necessitado de tutela. Ao
projetar a imagem de um escravo que teria se comportado como
“coisa” ou como “máquina inconsciente” durante toda a escravi
dão, o discurso daquele jornal formula os preceitos básicos para a
exclusão do liberto do mundo da “comunhão dos homens”, con
forme fala do próprio jornal.
Ao retirar dos escravos a maturidade e a inteligência - qualifi
cando-os como “coisas” e crianças - o discurso do jornal também
tenta desvincular a experiência vivenciada pelos escravos - du
rante todo o cativeiro - de toda e qualquer experiência próxima
da humana8. Uma experiência de cativeiro onde até a emoção te
ria sido subtraída. Como num passe de mágica, a liberdade jurí
dica conquistada pela abolição teria o poder de introduzir todos
aqueles homens e mulheres num mundo completamente desco
nhecido. Uma justificativa perfeita para que a tutela sobre a vida
dos egressos da senzala permanecesse.
Ao serem destituídos, segundo o discurso do jornal A Vida,
de quase toda condição humana, os então trabalhadores libertos
ficariam também alijados do processo de constituição de um pro
jeto de Nação, que o momento ensejava. Nesse sentido, a imagem
do trabalhador liberto estava, mais uma vez, sendo construída “à
margem” da elite local e mesmo de outros possíveis trabalhado
res. Ao invocar a ordem, a moral e a religião como necessárias,
naquele momento, para nortear os passos dos ex-escravos, o dis
8.
No Diário Paulista de Taubaté a imagem de “coisificação” não é atribu
ída ao escravo ou liberto, prevalecendo a construção de uma imagem racista:
“Felismente os nossos pequenos filhos não terão mais o espetáculo de verem en
trar nas fazendas uma fileira fétida de africanos, cheios de sarnas e de diarréias,
com os quais os pequenos brasileiroa aprendiam todos os péssimos costumes da
infeliz e ignorante raça” (Diário Paulista, 28 de dezembro de 1888).
140

curso do periódico volta-se para o significado de uma educação
própria a ser dispensada ao liberto:
Trabalhar, pois, agora mais do nunca é necessário para
dar-lhes uma direcção, um norte, uma estrella que os
guie, ensinando-lhes a distinguir o bello do feio; o bem
do mal, o verdadeiro do falso, para fazel-os compre
ender de que ha uma lei social que a tudo preside - a
relatividade a qual deve ser, e é, extensiva até a liber
dade, como principio de equilíbrio sociológico (A Vida
27/5/1888).
Ao serem retratados como incapazes de discernir - entre o
belo e o feio, por exemplo - tal representação pode sugerir que
os trabalhadores libertos da cidade talvez pudessem expandir sua
“incapacidade de discernimento” até o limite perigoso do lugar
ocupado na sociedade. Não é sem razão que o discurso daquele
jornal deixa claro que a lei social que regia aquela localidade, até
o momento, continuaria até mesmo naquela nova relação de vida
e trabalho. Uma lei social que o jornal chama de “equilíbrio so
ciológico”, a qual pode ser compreendida - sem muitos riscos de
interpretação - como manutenção dos lugares sociais. Na conti
nuação daquele editorial, o jornal A Vida fundamenta ainda mais
essas argumentações:
Pezada tarefa é, não resta dúvida esta necessidade, mas
força é curar-se d’ella, e quanto antes, gerando-se aulas
nocturnas por toda parte e envidando tudo para que
ellas sejam frequentadas por essas crianças homens.
Fazendo-se conferencias populares, e dirigindo-se um
appello ao clero neste sentido, que mais do que nin
guém é obvio, pode e sabe influenciar sobre o espírito
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dos “pequenos”. Como acima dicemos, pezada é a tare
fa, pezada demais talvez; todavia existem hombros que
podem arcar valentemente com o pezo delia: os hom
bros da imprensa; e deve fazel-o, visto como entra nas
atribuições do jornalismo a educação do povo (A Vida
27/5/1888).
O discurso do jornal A Vida não deixa dúvidas ao propor a
criação de “aulas noturnas”, ou seja, aulas para aqueles que não
deveriam parar de trabalhar, já que o trabalho deveria continu
ar como função primordial, para os recém-saídos do cativeiro. A
educação a ser oferecida a esses trabalhadores deveria ser a com
patível com seus horários de trabalho, e com sua classe social, já
que tais aulas seriam criadas especificamente para eles9.
Outra questão é que tais aulas noturnas podem ser diretamen
te relacionadas como uma forma encontrada para disciplinar
todo aquele contingente de ex-escravos que andava trabalhando
de “uma fazenda para outra”, evidenciando a necessidade de uma
normatização urgente, segundo o parecer do jornal A Vida.
A evidência do teor disciplinante contido na proposta de cria
ção de aulas noturnas, torna-se bastante óbvia quando o articu
lista do jornal A Vida sugere que deveriam ser proferidas também
“conferências populares” (não especificando quem as iria profe
rir) bem como um comprometimento - possivelmente ao nível
institucional - do clero daquela localidade, na criação de toda
uma campanha “educacional” voltada para o atendimento aos
9.
No Diário Paulista de Taubaté, acontece também uma campanha pela
criação de aulas noturnas, por essa época: “As autoridades compete tomar todo
o intere-se pelo facto que denunciamos, pondo em actividade seu prestígio no
sentido de criarem-se escolas noturnas si às circunstancias exigirem esse sacrifí
cio de sua parte” (Diario Paulista, Taubaté, 7 de março-de 1888).
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“pequenos”.
Com a concretização da liberdade jurídica, em condições le
gais compatíveis com a elite branca local, provavelmente os hábi
tos e costumes dos ex-escravos de São José dos Campos, os quais
tanto influenciaram os caminhos da cidade - porque lá vivenciaram suas experiências - tenham adquirido a conotação de perni
ciosos, certamente porque evidenciavam toda a experiência negra
acumulada durante o cativeiro. Como fazer então para “suavizar”
toda essa experiência naquele momento de construção de uma
nova identidade?
No jornal A Vida, logo após a emancipação definitiva dos es
cravos - quando o acontecimento ainda estava sendo comemora
do - um tipo sutil dessa imbricação sócio-racial, que vinha sendo
construída, passa a veicular no jornal em forma de anedotas su
postamente ingênuas. Existia, no jornal A Vida, uma seção in
titulada “Brincando... Brincando”, dedicada a anedotas de salão,
muitas vezes com a colaboração de leitores do jornal. Dia 20 de
maio de 1888, quando aquele jornal dedica seu editorial a um
poema feito em homenagem à pátria livre, na seção “Brincando...
Brincando”, algumas piadinhas passam a povoar as páginas da
quele periódico:
No dia da liberdade
Todo mundo se igualou;
Não havia nada preto
Até a noite branquejou
Na festa da abolição
Houve dança, piruetas,
Dançou pretos só com brancas
Dançou brancos só com pretas
(Jornal A Vida 20/05/1888).
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Na sutileza e inocência das anedotas, a caracterização sócioracial adquire tonalidades fortes. O que tais “brincadeiras” su
gerem é a existência dos “devidos lugares” que deveriam ocupar
“pretos e brancos” dentro de uma sociedade l0. Se a cidade come
morava a festa da libertação dos escravos - entendendo-se que
tal liberdade tinha o sentido de progresso - percebe-se que na
inocência da anedota, a ansiada liberdade era branca, ou seja, no
dia da festa da abolição, todos dançaram - pretos e brancos - e
todos se igualaram, “até a noite branquejou”.
No mesmo dia em que tais anedotas começam a ser veiculadas
no jornal A Vida (20 de maio de 1888), um outro artigo intitula
do Festas da Liberdade é publicado no mesmo jornal. Ao relatar
sobre as comemorações em relação à emancipação dos escravos
- que estavam acontecendo na cidade - o jornal A Vida refere-se
pela primeira vez ao Club da Liberdade de São José, onde os maio
res festejos estariam acontecendo11. Diz o artigo que as festas da
abolição teriam sido grandiosas e que a Câmara Municipal da
cidade teria permanecido iluminada por três dias, assim como o
restante da cidade. Diz também o artigo que todo o povo de São
José, “pretos e brancos”, teriam cantado e dançado em comemo
ração. Parece que a imagem da festa, da dança, adquire significa
tiva importância e passa a ser associada com os herdeiros do ca
10. Importante contribuição sobre as várias representações que o negro e o
liberto vão adquirindo nos jornais paulistas se encontra em: SCHWARCZ, Lilia
Moritz. Retrato em branco e negro, op.cit.
11. Nesse artigo, o jornal destaca alguns nomes de moradores de São José
dos Campos que estariam vinculados ao Club da Liberdade, sugerindo que tais
senhores teriam atuado na campanha abolicionista. São eles: Sebastão Hummel
(professor), Francisco Paes de Brito (advogado), Lindolpho de Araújo Ferraz
(professor) e José Francisco Marcondes Domingues (professor) (Jornal A Vida,
20 de maio de 1888).
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tiveiro. Na seção “Brincando... Brincando” algumas brincadeiras
sugerem essa representação:
Me disseram que uns pretinhos
Vão fazer no fim do mez,
Petição pra ser escravos
Para haver festa outra vez. Ainda dura a abolição
Ainda em festa tudo está
Todos dançam, pretos, brancos
Amanhã quem dançará?
(A Vida 20/05/1888).
A exclusão alinhavada pelas elites do país não deixou muitos
fios à solta, ao contrário, foi um projeto que entrelaçou muito
bem questões como raça, trabalho e origem social, conferindo ao
país uma pseudodemocracia racial, justamente quando o racismo
brasileiro se fazia de forma extremamente imbricada com outras
questões (como o trabalho, por exemplo) o que tornou esse “tipo
de racismo” muito mais cruel e virulento que nos países onde a
“superioridade racial” é relacionada diretamente com “superiori
dade biológica”.
Torna-se pertinente perceber que, de acordo com a interpreta
ção do jornal A Vida, a instituição escrava estava sendo considera
da ultrapassada e geradora de todos os males sociais. O trabalha
dor escravo, no entanto, era considerado um bom trabalhador (a
lavoura de São José dos Campos não estava na sua dependência?).
No sentido inverso, o trabalho livre e assalariado vinha sendo
apontado, por aquele periódico, como o modelo de trabalho que
traria mais riqueza e progresso para a cidade, para a Província e
para todo o país. Paradoxalmente, o trabalhador liberto (recémsaído do cativeiro), aquele que estava ingressando no moderno e
promissor mundo do trabalho livre, estava sendo representado
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pelas folhas daquele periódico como um mau trabalhador, um
desqualificado, um trabalhador “sem lugar”, naquele afortunado
mundo novo. Ou seja, justamente num momento onde o traba
lho começa a ser mais valorizado, o trabalhador liberto tem sua
imagem construída de maneira inversa às expectativas da época.
No emaranhado que se formou cristalizou-se o racismo bra
sileiro. Um racismo que nunca segregou (por vias legais) espa
ços físicos - espaços especiais em igrejas, escolas ou ônibus, por
exemplo - mas sempre segregou espaços sociais. Nesse caso, o
trabalho passou a ser o campo discriminatório onde imperou e
impera a luta racial no Brasil.
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5
Rep r es en ta çõ es d o in d íg e n a d a A l d e ia
de

Sã o Jo s é n a o b r a d e A g ê Ju n i o r

Estefãnia Knotz Ganguçu Fraga
Antonio Carlos Oliveira da Silva
Marcelo Davies Pinto
Luciana Pinheiro Ramos
Alessandro Santana
SÉ i n t e n ç ã o d e s t e c a p í t u l o é promover uma reL À flexão sobre os sentidos construídos acerca da vida
.A. dos grupos indígenas que viviam na aldeia de São José
dos Campos, em seus primórdios, contidos no livro São José dos
Campos e sua História, de autoria do jornalista Agê Junior1. Obra
1. Agê Junior era jornalista da cidade, tendo sido ao longo de sua carreira,
diretor do Jornal Diário de São José dos Campos (Diário de São José dos Campos,
1967).
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de aspirações didáticas, publicada pelo poder público municipal
em quatro edições, de 1977 a 1980 e que visava construir deter
minadas memórias do município, reforçando traços da cidade
contemporânea à publicação do livro.
A utilização do termo memória para se analisar uma publi
cação oficial, embora possa causar estranhamento, não se apre
senta de forma deslocada. Jacques Le Goff compreende a memó
ria como um fenômeno individual e psicológico mas, ao mesmo
tempo, um evento relacionado à vida social. O historiador con
sidera ainda que o Estado a utiliza para conservar traços especí
ficos do passado, para produzir documentos/monumentos, para
escrever a história e para acumular objetos (Le Goff, 2003: 419).
Outros estudos concebem a memória como uma das formas de se
construir sentidos sobre o passado, uma produção coletiva onde
todos participam, embora de maneira desigual (Grupo Memória
Popular, 2005: 283). Nesses estudos, memória individual e me
mória social estão em dialogo constante, entrando também em
constante conflito. Nessa concepção, o Estado procura se apro
priar das memórias privadas de seus habitantes, promovendo
representações públicas com essas lembranças gerando, muitas
vezes, versões marcadamente ideologizadas ou homogeneizantes,
excluindo outras interpretações e dominando o campo da escrita
histórica (Idem: 284). Ao mesmo tempo, as memórias privadas
se apropriam ou discordam dessas representações públicas para
balizarem seu entendimento do passado.
Atualmente, as reflexões e discussões sobre as memórias, nas
ciências humanas, ampliaram-se consideravelmente, não ca
bendo discuti-las nesse ensaio. Para se analisar o livro de Junior,
utilizar-se-á das memórias enquanto representações públicas,
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também chamadas, em alguns estudos, de memórias dominantes.
Procurar-se-á refletir sobre as representações históricas constru
ídas acerca dos indígenas da Aldeia de São José na obra de Agê
Junior, suas conexões com as instituições públicas e “(...) o papel
que desempenham na obtenção de consenso e na construção de
alianças nos processos de políticas formais” (Idem: 284).
O livro São José dos Campos e sua História foi obra ganhado
ra do concurso Cassiano Ricardo, elaborado pela Prefeitura de
São José dos Campos, em 1977, pelo Prefeito Ednardo de Paula
Santos, pelo Decreto n° 2212/772. O livro vencedor, segundo o
decreto, seria considerado a História Oficial do município. O
Decreto propunha ainda a publicação dos trabalhos premiados,
bem como os que receberam menção honrosa3. Das 13 monogra
fias participantes do concurso, somente o texto de Agê Junior foi
publicado, sendo sua primeira edição datada de 1977.
Este livro constitui-se numa produção elaborada pela prefei
tura de São José dos Campos, podendo assumir em sua escrita da
história, visões de mundo, interesses e compromissos políticos de
seus produtores. O Prefeito Joaquim Bevilacqua, responsável pela
quarta edição, em 1980, assim apresenta o livro e seu autor:
2. A prefeitura à época estava ainda sobre poder militar, com prefeito eleito
indiretamente. No início da década de 1980 tivemos a eleição, por via direta, de
Joaquim Bevilacqua, que publicou as outras edições do livro.
3. (...) “4.2- A prefeitura publicará os trabalhos premiados, bem como ou
tros distinguidos com menção honrosa pela comissão julgadora.
(...) 6.7- Os direitos autorais sobre todas as monografias apresentadas per
tencerão à Prefeitura Municipal de São José dos Campos, até a primeira edição
do trabalho premiado ou trabalhos premiados.” (Decreto n° 2212/17 de 15 de
fevereiro de 1977).
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É um ensaio patriótico de valor para a cidade, que até
a presente data pouco possuía de especial nesse senti
do. Por isso mesmo, Agê Junior passará à história como
cultor de nossas memórias, que repercutirão, na sucessividade dos anos, na consciência nascente das gerações
do porvir (Agê Junior, 1980: 3).
Vê-se que, para os produtores do livro, a obra objetivava tor
nar-se a memória pública da cidade, a ser utilizada como referên
cia pelas futuras gerações de moradores.
O concurso teve como comissão julgadora o advogado e jor
nalista Altino Bondesan, o professor Hugo Benatti e o pesqui
sador Hélio Damante. Bondesan e Benatti eram moradores da
cidade de São José dos Campos, sendo que Bondesan publicou
em 1967, no Bicentenário da cidade, seu livro de memórias - São
José em Quatro Tempos. Já Hélio Damante, jornalista e folclorista,
foi assistente do governador Carvalho Pinto no final da década
de 1950 e auxiliou nos festejos públicos do quarto centenário de
São Paulo4.
O livro possui 47 capítulos em sua primeira edição, tendo sido
prefaciado pelo Presidente da Comissão Julgadora Hélio Damante.
Damante anunciou que nenhum dos trabalhos apresentados no
4.
Em 1943 ingressou no funcionalismo público estadual como redator,
cargo que exerceu até a aposentadoria. Nessa qualidade trabalhou no setor de
imprensa da Comissão do 4.° Centenário de São Paulo e foi um dos assisten
tes do professor Jaime Cortesão na organização da Exposição comemorativa
sobre a História de São Paulo. Hélio Damante foi sócio titular do Instituto
Histórico e Geográfico de SP e membro da Academia Paulista de História, da
Academia Paulista de Jornalismo e da Comissão Paulista de Folclore. Folha de S.
Paulo. Morre o jornalista e folclorista Hélio Damante. Visitado em 15 de junho
de 2009. Disponível em http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos/
asp0412200297.htm
152

concurso poderiam ser considerados a História de São José dos
Campos, mas sim subsídios para essa história. Considerava ainda
que o trabalho de Agê era o que mais se aproximava dos objetivos
da Prefeitura Municipal (Agê Junior, 1977: 2).
A grande maioria dos 14.000 exemplares distribuídos da obra
de Agê Junior foi encaminhada para escolas municipais, seu prin
cipal alvo, além de instituições culturais do país, bibliotecas públi
cas, prefeituras, órgãos governamentais e entidades educacionais.
No capítulo final E... se acabou a História, da quarta edição,
Junior descreveu sobre a finalidade do trabalho, como pode-se
ver nesta citação:
(...) alcançando, assim sua finalidade, qual seja: popu
larizar a História de nossa cidade é permitir ao homem
simples do povo sentir nítida vibração do sentimento
popular daquela época, pelas questões pertinentes a
vida da sociedade (Agê Junior, 1980: 243).
A utilização do termo “nítida”, inter-relacionado com “daque
la época”, promovia a intenção de que os relatos contidos na obra
seriam um registro fiel do passado dos moradores da aldeia, de
maneira que o leitor pudesse, através dos modelos deixados pelo
passado, apreender lições pertinentes para a vida em sociedade e,
dessa forma, pudesse sentir “orgulho” de sua História.
Junior afirmou, em seu trabalho, a inexistência de fontes para
o estudo da aldeia, devido à destruição dos documentos jesuíti
cos pelo Marquês de Pombal em 1759, quando da expulsão dos
jesuítas do Brasil (Agê Junior, 1977: 5). As fontes que utilizou para
relatar a vida na Aldeia foram jornais locais, almanaques, livros e
a Revista de História e Geografia (Idem: 5).
Os dezesseis capítulos iniciais tratam da origem da cidade e da
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organização da aldeia jesuítica de São José dos Campos. Seus rela
tos concentraram-se na teoria de que o fundador do aldeamento
jesuítico era o Padre José de Anchieta, influente jesuíta, fundador
da cidade de São Paulo, entre outros aldeamentos5. Junior uti
lizou como fontes, para corroborar sua teoria, as cartas escritas
pelo próprio Padre Anchieta, sobre os trabalhos de catequização e
colonização dos indígenas, nas terras do Piratininga (Agê Junior,
1977: 7).
O autor relatou em dois capítulos, Primórdios da Aldeia do Rio
Comprido e Ataque a Piratininga e suas consequências, as lutas e
as atrocidades, segundo o autor, praticadas pelos indígenas na al
deia de Piratininga, procurando demonstrar como os nativos não
eram pacíficos (Agê Junior, 1977: 7). Enumerou invasões, mortes
e tentativas de estupro realizadas pelos indígenas no aldeamento.
No capítulo Ataque a Piratininga e suas consequências, tratou
de relatar, segundo suas concepções, a Guerra do Piratininga6.
5. Sobre este assunto e suas relações com a construção de uma imagem mo
derna de cidade, ver capítulo Anchieta, mito fundador de São José dos Campos:
possibilidade de pesquisa e de interpretação.
6. “Após a chegada dos europeus, no século XVI, os grupos indígenas que
viviam nos chamados Campos de Piratininga, entre os que falavam a língua
tupi-guarani, (...) os adventícios distinguiram os Tupiniquim, Tupinambá,
Tobajara, Tamoio, Tememinó, povos Tupi, e entre os “de língua travada”, os
Guaianá, povo Jê. Três lideranças tupiniquins se sobressaíram no contato com
os colonos europeus: Tibiriçá, líder da aldeia de Inhapuambuçu, possivelmente
conhecida como Piratininga; Caiubi, supostamente irmão de Tibiriçá, chefe da
aldeia de Jerubatuba, na região do atual bairro de Santo Amaro; e Piquerobi,
irmão de Tibiriçá, líder da aldeia indígena de Ururaí, sobre a qual se ergueu
a aldeia colonial de São Miguel. Cada uma dessas lideranças optou por uma
trajetória política no período da conquista. Tibiriçá e Caiubi, já idoso segundo
Frei Gaspar, fizeram aliança com os jesuítas, enquanto Piquerobi moveu uma
guerra contra os adventícios que durou de 1562 a 1565, segundo dados do Sítio
Morrinhos.” (Kok, 2009).
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Utilizando-se de trechos das cartas de Anchieta, descreveu que os
indígenas, da região da Aldeia do Piratininga, dividiram-se entre
os que protegiam os colonos e os que os atacavam (Agê Junior,
1977:11). Nesse momento da obra, Junior atribuiu poder religio
so ao Padre Anchieta, construindo imagens sobrenaturais:
(...) Anchieta era tão protegido por Deus que penetra
va nas matas virgens iluminado pela fé alimentada pela
cruz de cristo que lhe pendia no peito, e os animais dei
xavam-no passar sem o molestar e os índios selvagens,
ocultos nas arvores milenares, o deixavam passar incó
lume, para depois seguí-lo pacificamente (Agê Junior,
1977: 13).
0 autor atribuiu uma imagem religiosa a Anchieta, fortale
cendo a idéia de que o padre teria uma missão sagrada, sendo
portador de uma santidade e, portanto, todos (até mesmo os ani
mais) deveriam segui-lo. Junior, dessa forma, constrói um discur
so visando justificar a viabilidade e correção do projeto coloniza
dor. A idéia contida na frase seguí-lo pacificamente, propunha que
o processo de colonização foi organizado sem conflitos, somente
pela força da fé. O autor, na construção das narrativas, apagou os
embates e resistências que se deram no processo, em grande parte
violento, para a organização dessa colônia portuguesa. Para isso,
ressaltou a força catequética e sua importância na organização do
aldeamento:
(...) José de Anchieta não era simplesmente um homem
que os selvagens via trajando hábito negro. O tauma
turgo era a luz da fé, e a cruz que esse missionário leva
va era mais forte que o arco e mais poderosa que o ve
neno das flechas. E assim, Anchieta percorria, impávido
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e sereno, léguas e léguas das terras do Piratininga, cum
prindo assim deveres do seu ministério (Agê Junior,
1977: 14).
O autor contrapõe a ação religiosa do padre, através dos sím
bolos da cruz e da fé, com a resistência dos grupos indígenas, sim
bolizada pelo arco e pela flecha. Nessas siinbologias, simplificou a
diversidade da vida dos grupos indígenas a virulência das armas
e venenos, e atribuiu-se ao padre elementos sobrenaturais. Agê
Junior, nesse sentido, apresentou um embate de posições entre
indígenas e jesuítas, com decisiva perda para os indígenas:
Conta Anchieta que muitos dos índios a favor da defesa
da Igreja foram feridos, mas que nenhum morreu, por
bondade do Senhor que os ajudava a curar na Igreja
improvisada de hospital, mas que dos inimigos muitos
foram feridos e mortos, (...) (Agê Junior, 1977: 11).
O autor concebeu o padre como um ser imbuído de aura pro
tetora, que fazia com que os seus inimigos fossem feridos, mas seus
aliados sobrevivessem. Nesse sentido, Agê Junior concluiu que a
missão de Anchieta tinha fins nobres e que sinalizavam para algo
proveitoso e desejável, combinando fé e projetos civilizatórios:
Como ficou patente, o trecho da carta acima transcri
to é um repositório de preciosidades históricas e dados
acerca do modo de vida do selvagem, da índole perversa
que o caracterizava e do quanto tinha de refratário à
civilização (Agê Junior, 1977: 13).
Agê Junior fortaleceu, em sua narrativa, a visão dos grupos
indígenas locais como seres perversos, desprovidos de raciona
lidade, necessitados de disciplina e civilização. A conversão à
Igreja Católica conduziria automaticamente à civilização, o que
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protegeria os convertidos. Nessa linha de pensamento, Agê Junior
continuou descrevendo a aldeia de São José, utilizando-se de
textos escritos por Anchieta e outros jesuítas sobre a região de
Piratininga, e ressaltando em suas citações a selvageria dos gru
pos indígenas da região. Ao que parece, o jornalista procurava
demonstrar semelhanças nos processos de constituição dos dois
aldeamentos, de São Paulo e de São José, uma vez que escritos
jesuíticos informavam que a aldeia de Rio Comprido foi formada
a partir de grupos indígenas fugidos da Guerra do Piratininga
(Caldeira, 1934: 52). Ao mesmo tempo, escondeu, em seus escri
tos, os processos econômicos de exploração da mão-de-obra au
tóctone, uma vez que a justificava em nome da racionalização da
produção e de um suposto benefício da comunidade:
Os hábitos indígenas de nomadismo e de lavoura itine
rante eram assim transformados em hábitos agrícolas
sedentários, com métodos racionais de utilização do
solo.
(...) e os padres da Companhia de Jesus lhes ensinavam
os princípios da religião cristã, a leitura e a escrita, que
são os fecundos germens da civilização.
O trabalho não assalariado, era feito em beneficio da
comunidade e os trabalhadores ocupavam-se alterna
damente da roça e das oficinas (Agê Junior, 1977: 14).
Maria Aparecida Papali e Diego Arêdes em seu artigo A al
deia sublevada, ou a cidade em construção: Resistência indígena na
aldeia de São José da Paraíba, publicado no livro Histori(cidade)
s - um olhar multidisciplinar, apresentou o processo jesuítico de
aldeamento como a tentativa de obtenção, através da cateque
se, de mão-de-obra barata para as roças e lavouras dos colonos,
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em suas mais diversas modalidades de trabalho (Arêdes; Papali,
2008: 16). Esse projeto consistiu, ainda segundo os autores, numa
alternativa à Coroa, diante da dizimação praticada pelos colo
nos, constituindo-se num sistema de controle e preservação dos
aborígenes, através do cristianismo, denominado de aldeamen
to. Este processo, no entanto, não foi pacifico, havendo conflitos,
inclusive, entre colonos e jesuítas (Idem: 16). Nesse sentido, os
autores nos apresentaram o aldeamento jesuítico como forma de
controle disciplinar dos indígenas.
Temos na citação seguinte, a visão de Agê Junior acerca do
processo de aldeamento:
(...) Certos de que não era possível dominar o selvagem
pelas armas, as autoridades portuguesas optaram pelo
recurso da persuasão, entregando aos padres jesuítas,
chefiados por Anchieta, a tarefa de colonizar os aborígi
nes, trazendo a civilização (Agê Junior, 1977: 9).
O autor, ao descrever seu entendimento do projeto colonial,
desconsiderou o processo econômico envolvido no estabeleci
mento da colônia e suas contradições internas. Assimilou as justi
ficativas contidas nos textos jesuíticos, ao referendar o motivo da
colonização pelo objetivo de levar os autóctones a viver segundo
uma suposta civilização.
A simbologia da contraposição do arco e flecha frente à cruz
e fé fica mais clara após estas citações, uma vez que nos apresen
tam a visão do autor, fortemente imbuída da idéia de civiliza
ção entrelaçada a uma visão de cultura. Sua visão se assemelha à
concepção européia de civilização, no século XVI, que consistiria
num processo geral, secular e evolutivo, de desenvolvimento hu
mano, baseado num progresso intelectual e espiritual, que teria
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como modelo a civilização européia, visão há tempos refutada
como homogeneizadora das sociedades (Cevasco, 2003: 9).
Quando Agê Junior, em seu livro, referiu-se ao papel dos jesu
ítas de colonizar os aborígines e trazê-los à “civilização” concebia
o termo civilizado como o ato de ensiná-los a viver dentro dos
moldes da cultura européia, adequados à vida cortesã. Assim, a
maneira como Agê concebeu cultura em sua obra, conjugava-se
com uma visão eurocêntrica, aliada a um conceito linear e evolucionista de história.
Agê Junior, ao tratar de maneira harmônica o processo de
aldeamento e catequização das aldeias de São José e São Paulo,
ressaltando seu objetivo religioso, procurava justificar a ação in
terventora na vida das tribos nativas e, ao mesmo tempo, apa
gava, em suas narrativas, os interesses econômicos contidos no
processo.
O autor, ao longo de sua obra, não deixou de apresentar os
conflitos existentes. No entanto, em sua versão, ressaltou a ação
dos indígenas como maléficos e não confiáveis:
(...) “Diz Anchieta em sua minuciosa missiva que “nas
cartas passadas fiz menção de que ficávamos na casa de
São Paulo de Piratininga com alguns estudantes nossos
e forasteiros, ocupando-nos em ensina-los a doutrina”
e que “em nossos ministério espirituais, instruímos os
nossos índios juntamente com os escravos, preparando
para o batismo os que não batisados, confessando os
que são, ajudando-os em suas enfermidades corporais,
curando-os e acudindo-os na hora da morte. E nisto
nos ocupamos esperando sempre os embate dos ini
migos, que são os índios com os quais vivemos e seus
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adversários espavoridos pelo mediterrâneo, como mui
tas vezes tenha escrito, tememos mais os índios com os
quais vivemos, por serem ladrões de casas e viverem a
nos ameaçar com guerras”. Em seguida conta Anchieta
que esses índios, ao roubarem as casas dos portugue
ses, mostravam sua maldade, matando os (Agê Junior,
1977: 15).
Em vários momentos de seu trabalho adjetivou negativamente
o modo de vida dos autóctones locais: rudes, brutos, inutilmente
violentos, antropofágicos, e que respeitavam mais os animais que
sua família “humana”. Enquanto os indígenas foram caracteriza
dos como povos não civilizados que queriam matar e destruir os
colonos, estes foram apresentados como homens bons que vie
ram trazer a civilidade aos índios.
Ao mesmo tempo, ao não aprofundar-se na análise das falas
do padre, incorporou modelos ideais de comportamento dos in
dígenas: pacificidade, submissão e adequação aos ditames civilizatórios europeus. Promoveu juízos de valor sobre os ataques a
aldeias, categorizando-os como maldade e crueldade, desconsiderando-os como tentativas de resistência e resposta ao processo
de colonização.
Outro discurso homogeneizador, presente nas narrativas de
sua obra, foi a maneira com que encarou os grupos nativos da re
gião. De fato, em nenhum momento Agê Junior apresentou a pos
sibilidade de existirem diversos grupos aborígines locais, apenas
diferenças de atuação frente ao processo colonizador: selvagens
X pacíficos. Definiu assim que havia a presença somente de um
grupo indígena na região: os guaianazes, fugidos do Piratininga.
Em Sítio Arqueológico I Rio Comprido e seu contexto no Vale
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do Paraíba, Plácido Cali demonstra a grande variedade de gru
pos étnicos na região do Vale do Paraíba, oriundos do litoral de
São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e, alguns, dos Campos
do Piratininga, fugindo das tentativas de apresamento dos portu
gueses: Maramomis (ou Guaramomis), Terminós, Tupiniquins,
Guarulhos, Guaianás, Tamoios, Tupinambás, Goitacás, Puris
(Cali, 1999: 33).
Na região onde atualmente se localiza a cidade de São José dos
Campos foram encontrados, em 1597, indígenas do grupo étnico
Puri, em número aproximado de cem, aliados dos portugueses
contra os Tamoios (Idem: 14). No entanto, os índios que habita
vam a localidade, considerados por vários historiadores clássicos
e citado por Junior, foram os guaianazes, fugidos das margens do
Piratininga (idem: 33). O que Cali ressaltou foi a falta de traba
lhos que aprofundassem a pesquisa sobre esses grupos nativos e
seu cotidiano, sua heterogeneidade e variedade na região (Idem:
34). Junior, por outro lado, homogeneizou os indígenas da região,
ao considerá-los divididos entre catequizados (bonzinhos) e sel
vagens (cruéis e maus).
Além dessa homogeneização dos grupos indígenas que habi
tavam a região, o autor desconsiderou a complexidade de relações
entre indígenas e colonizadores, vendo-as somente sobre a pers
pectiva do colonizador, justificando a importância da catequização para o desenvolvimento de uma civilização brasileira nos
moldes da visão européia. Essa concepção de Junior se contrapõe
a outras pesquisas que demonstram a presença de resistências e
conflitos na aldeia de São José, revelando que o processo coloni
zador não foi pacífico, apresentando, também, as táticas utiliza
das pelos gentios no sentido de fazer valer suas necessidades.
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O artigo de Papali e Arêdes abarca o período em que os je
suítas não mais estavam administrando a aldeia, pois foram ex
pulsos da região em 1640, sendo mantida por administradores
escolhidos pelas capitanias. No entanto, em suas reflexões é pos
sível compreender quão complexo era o convívio entre grupos
culturais tão diferentes. Para a elaboração desse artigo foram
analisados três documentos sob a guarda do Arquivo Público do
Município, arrolados e transcritos pelo Núcleo de Pesquisa PróMemória. O primeiro, datado da década de setenta do século
XVIII, apresentava uma denúncia dos indígenas da Aldeia de São
José ao Governador da Capitania de São Paulo, Luís Antônio de
Sousa Botelho, o Morgado de Mateus, sobre abusos cometidos
pelo diretor da aldeia, José de Araújo Coimbra. Entre os abusos
denunciados, estavam arroladas relações maritais forçadas com
as índias, fruto de ameaças de prisão e castigos por motivos fúteis.
Nesse documento foi possível verificar o poder do administra
dor, muitas vezes submetendo os indígenas a atos não adequados
aos procedimentos considerados civilizatórios por Agê Junior
(Arêdes; Papali, 2008: 19). Ao mesmo tempo, os indígenas utili
zaram-se de argumentos convincentes às autoridades coloniais,
como forma de se fazerem ouvir na capitania, ao acusarem que o
diretor amancebava-se com as índias, que falava com palavras de
sonestas e que não tinha temor a Deus, vivendo assim em pecado
e dando mau exemplo. Demonstrou-se assim, que possuíam um
conhecimento refinado dos discursos colonizadores e utilizavamno como forma de resistir frente à violência do processo colonial
(Arêdes; Papali, 2008: 20). Em outros dois documentos, escritos
em torno de 1766, os autores demonstram, ao mesmo tempo, a
condição servil dos aldeãos indígenas e sua negação em fazer ser-
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viços mandados pelo administrador, o que segundo os autores,
constituir-se-ia em uma resistência silenciosa a processos de sub
missão e aculturação, impedindo a consolidação da dominação
total dos nativos (Idem: 22). Diante dessas documentações, vê-se
que não se pode considerar os grupos indígenas como selvagens
submissos, mas como participantes ativos do processo de coloni
zação, buscando, dentro das possibilidades, resistir às imposições
e arbitrariedades das autoridades coloniais, muitas vezes, utili
zando-se dos mesmos discursos construídos para submetê-los à
condição servil. A maneira com que Agê Junior expôs a vida e
cotidiano dos indígenas na aldeia, simplificou sua ação, mostran
do-os como seres irracionais que necessitavam de ensinamento e
de disciplina, escondendo sua cultura, desejos e múltiplas inter
pretações das mudanças que ocorreram em seu modo de vida7.
Que almejada civilização seria essa, tão repetidamente citada
em São José dos Campos e sua História? É possível responder a
partir de uma análise de como o autor organizou e desenvolveu
sua narrativa, em determinadas passagens, ao mesmo tempo em
que se refletiu sobre os processos político-econômicos de reorga
nização urbana, que ocorriam na cidade de São José dos Campos,
no período da publicação da obra.
Nos primeiros momentos do livro, Junior promoveu uma re
lação intrínseca entre os seus objetivos ao analisar o passado e o
fortalecimento da imagem de São José como uma cidade moder
na e industrial:
Entretanto, se este acervo nos fez falta fomos compen
sados pela vontade férrea de que fomos possuídos no
7. Este assunto está aprofundado no Capítulo 3, O Aldeamento de São José do
Parahyba: indígenas, conflitos e administração civil.
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sentido de dotar a capital tecnológica do Brasil de uma
história que sirva, pelo menos, para ser corrigida ou
completada pelos historiadores de maior gabarito, se
for o caso (Agê Junior, 1977: 5).
O autor esclareceu que seu objetivo era de construir uma his
tória à altura da cidade tecnológica que São José supostamente se
tornara em 1977. Em páginas anteriores, o autor justificou que a
passagem da cultura nômade para hábitos agrícolas sedentários
conduziria os indígenas a comportamentos mais racionais e civi
lizados. Em outro momento, o autor destacou que os grupos au
tóctones que vieram para a aldeia de São José do Parahyba eram
mais catequizados, ou seja, mais civilizados, pois eram dóceis,
obedientes, sabiam adorar a Deus, e faziam os mais variados afa
zeres (Agê Junior, 1977: 25). Junior estabeleceu, em sua narrativa,
que o grau de civilização, relacionava-se aos processos de traba
lho racionalizado e de docilidade diante da autoridade. Nesses
exemplos vê-se um fortalecimento da imagem do trabalho como
processo civilizatório e medida de progresso da cidade que, no
período contemporâneo apresentava-se tecnológica e, portanto,
altamente civilizada.
A construção de uma imagem idealizada do cotidiano da
Aldeia de São José do Parahyba procurava justificar o presente da
cidade de São José que, entre as décadas de 1970 e 1980, apresen
tava-se ao autor, como de uma grande e industrial urbe:
(...) Saberemos como e porquê Anchieta veio parar nas
lindas, ricas e inigualáveis planícies em que hoje está
cimentada a cidade que mais cresce no país e sedia a
mais avançada industria aeronáutica da América do Sul
(Agê Junior, 1977: 14).
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Nessa citação, Junior promoveu uma ponte entre o Padre
Anchieta, a “beleza natural” da localidade e a cidade “moderna”,
portadora de avançada indústria aeronáutica da América do Sul.
0 autor, ao longo de suas narrativas, relacionou o processo civilizatório promovido no Aldeamento de São José com o período
industrial da cidade na década de 1970, procurando, provavel
mente, fortalecer a imagem de uma cidade com vocação de ser
moderna, justificando assim uma imagem industrial do presente.
A cidade de São José dos Campos na década de 1980 se con
solidara como polo regional, proposto na década de 1970, graças
ao impulsionamento de sua economia pelo setor aeroespacial,
bélico, de telecomunicações, automobilístico e eletrônico, classi
ficando-se entre as dez maiores potências econômicas do Estado
e as vinte do país, oitava consumidora de energia do Estado e a
quinta do município paulista em arrecadação de ICMS (Almeida,
2008: 222). Percebe-se que a imagem da São José dos Campos
industrial, uma das cidades que mais crescia no país, apresentada
no livro de Agê Junior estava estritamente ligada à cidade que se
concretizava no ano de 1977 em que foi escrito o livro.
Em 1977, o Brasil encontrava-se em plena ditadura militar,
e São José dos Campos foi considerada como área de “seguran
ça nacional”, devido aos investimentos militares na cidade com
o CTA - Centro Técnico Aeronáutico (1948-1950) e o Inpe Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (1961-1971), instalados
no seu perímetro urbano, em área próxima à Rodovia Presidente
Dutra (Lessa, 2001: 23).
O governo militar possuía uma política industrial especifica,
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calcada na tecnocracia8, financiada pelo capital externo, pelo ca
pital nacional e pela poupança interna, que promovia a execu
ção de megaprojetos infraestruturais e de instalação de indústrias
estatais, multinacionais e bélicas. Em São José dos Campos, essa
política industrial fortaleceu-se como estabelecimento, em 1970,
do Codivap - Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale
do Paraíba, um plano de desenvolvimento industrial da região.
(Lessa, 2001: 192).
O Codivap, em seus objetivos estratégicos gerais de estabele
cimento do plano diretor de desenvolvimento integrado de 1970,
propunha o aumento de indústrias e oferta de empregos na re
gião. Uma das maneiras estratégicas de São José dos Campos
competir com outros importantes núcleos urbanos do Vale do
Paraíba, visando reforçar a cidade como polo de atração de in
dústrias e mão-de-obra seria a promoção da imagem da cidade
industrial através de uma política de educação e estimulação do
8. A tecnocracia seria uma concepção “(...) que enfatiza a importância do
controle e linguagem técnicos para a solução dos problemas. Vários estudos su
gerem que os tecnocratas constroem seu poder por meio da neutralidade do
discurso e processo de decisão técnico. Os tecnocratas acreditam que a emo
ção impede a solução racional dos problemas e que qualquer conflito seja disfuncional (...). Além disso, negam a razão política, considerando os políticos
dissimulados, exaltando a racionalidade técnica e classificando os engenheiros
como virtuosos” (Rodrigues,1997: 55). “a tecnocracia não se limitava apenas a
um código moral que servia como guia para o certo e errado, mas, além dis
so, sua presumida superioridade sobre todas as outras formas de racionalidade
era imposta pela cultura ascendente, no topo, e reiterada, no nível operacional,
pelos engenheiros e pelos técnicos. Era a distinção dos engenheiros, enquanto
portadores desta rara competência, que os associava ao poder durante o regime
militar. Esta distinção era reafirmada nos rituais públicos (por exemplo, cerimô
nias de entrega de prêmios) e em pressupostos de que essa categoria era a que
deveria assumir posições de poder na organização e no sistema de telecomuni
cações em geral (Idem: 62).
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desenvolvimento sociocultural (Lessa, 2001: 79).
A cidade tornou-se uma vitrine para o Milagre Econômico
(1967-1977) conduzido pelos militares, atraindo indústrias dos
setores eletroeletrônicos e do setor aeronáutico, a partir da ins
talação da Embraer. Ao mesmo tempo, a cidade verticalizou-se,
com a alteração da Lei de Zoneamento, engolindo áreas rurais
e ampliando-se a área central para a região da Vila Adyana. A
Prefeitura Municipal e o Fórum transferiram-se da área central,
além de se sistematizar uma proposta de sistema viário (Santos,
2006: 70) proporcionando o crescimento da Zona Oeste, com a
ampliação da Avenida São João e a criação da Avenida Cassiano
Ricardo (Ottoboni, 2008: 167), obra que mudou o perfil da cida
de e sua ligação com a Via Dutra. Essas mudanças promoveram o
crescimento de novas áreas residenciais como a Zona Sul enquan
to região de operários e a Zona Oeste como pólo de condomínios
residenciais de alto valor.
Assim, é possível considerar-se que São José dos Campos se
constituía numa cidade que, na década de 1970, encontrava-se
no centro de um projeto industrial, que procurava promovê-la
como centro econômico da região e principal nome do Codivap,
provavelmente pela grande presença militar na cidade, que auxi
liaria consideravelmente na organização dessas políticas públicas,
voltadas aos processos de produção industrial.
Como uma das poucas, talvez única referência a ser utiliza
da nas escolas públicas de São José dos Campos sobre a história
local, o livro São José dos Campos e sua história estava nas biblio
tecas públicas e nas salas de aulas, promovendo a imagem, para
crianças e adolescentes, da cidade industrial, moderna e capital
do Vale.

No processo de fortalecimento da cidade industrial, obtido
pela construção de uma representação pública pela maciça dis
tribuição e aplicação da obra de Agê Junior nas escolas, tudo que
não fosse significativo para o fortalecimento dessa imagem in
dustrial foi transformado ou apagado.
Uma das memórias apagadas, para fortalecer a visão de ci
vilização e progresso, foi dos grupos nativos da região. Tratados
como selvagens e malvados pelo livro, homogeneizados em seus
costumes e etnias, eles praticamente estão ausentes das edifica
ções, monumentos e marcos comemorativos da cidade. Em 2006,
foi realizado pelo Departamento de Patrimônio Histórico da
Fundação Cultural Cassiano Ricardo, o Inventário das Obras de
Arte, Monumentos e Marcos Referenciais da Cidade, visando fu
turas preservações e formas de acautelamento dessas obras. Em
307 páginas, catalogaram-se 53 monumentos e marcos referen
ciais. Em meio a monumentos em homenagem à Independência
do Brasil, ao Movimento Constitucionalista de 1932, aos
Expedicionários Brasileiros, não há nenhuma obra, escultura ou
marco representando os indígenas da região.
Por outro lado, pesquisas visando a detecção, a catalogação e o
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acautelamento de registros da presença indígena na região foram
realizadas desde 19469, seja por iniciativas pontuais, ou por pro
jetos visando inventariar os sítios arqueológicos do município10.
Em vários momentos e localidades diferentes da cidade foram en
contradas urnas funerárias e outros utensílios de grupos nativos
da região11, que foram recolhidos pelas entidades competentes.
9. Em 1946, foi criada uma comissão pela Prefeitura Municipal de São José
dos Campos, com o objetivo de recuperar a história do município. O chefe da
comissão era o Prof. João Amoroso Netto, ex-delegado de polícia na cidade. O
Prof. Amoroso Netto convidou o Barão Otorino de Fiore de Caproni, professor
catedrático das universidades da Itália, Catânia e São Paulo para os trabalhos e,
juntos, demarcaram seis sítios arqueológicos: 1. Fazenda Serimbura - encon
trada igaçaba de grandes dimensões, prato cozido e destroços de vasilhames; 2.
Bairro de Tatetuba - igaçaba de 80 cm com ossos humanos; 3. Bairro do Cajurú
- encontrado abundante material fragmentado; 4. Bairro da Pernambucana Santa Cruz da Panela, igaçaba; 5. Bairro Jardim - 28 objetos de pedra trabalhada
- região do Rio Comprido; 6. Lagoa do Rio Comprido - muralha de 80 cm de
altura de função desconhecida (Cropanni, 1951: 106-107).
10. O Departamento de Patrimônio Histórico de São José dos Campos
foi criado em 1993, possuindo equipe de Arqueologia. Em 1997, foi realizado
projeto de Cadastrametito e Inventário de sítios arqueológicos do município de
SJCampos, visando a proteção e catalogação dos sítios arqueológicos da cidade.
Existem atualmente catalogados em torno de 9 sítios arqueológicos na cidade (
Departamento de Patrimônio Histórico, 1997).
11. Em 1988, foi encontrado no Jardim Três Josés (Jardim Americano)
uma igaçaba (urna funerária), onde se concluiu que seria de tribo pré-histórica
tupi-guarani (Valeparaibano, 14/5/1988; 15/5/1988). Em 1991, foi encontrada
outra igaçaba no Bosque dos Eucaliptos. As duas encontram-se sob guarda da
Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Em maio de 2004, foi encontrada outra
urna funerária, contendo uma ossada, no bairro do Putim. Os moradores do
local informaram que, nas proximidades do achado, havia uma capela, denomi
nada Santa Cruz da Panela, possuindo esse nome por ter sido encontrada uma
“panela” no local, na verdade uma urna funerária, contendo ossos humanos.
Essa capela tinha aproximadamente duzentos anos e havia sido demolida por
volta do final da década de 90. Há notícias de achados arqueológicos nos Bairros
Torrão de Ouro, Bairrinho, Vista Verde e nos Distritos de Eugênio de Melo e São
Francisco Xavier (Silva, 2004).
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No entanto, dificuldades técnicas e de ordem administrativa12di
ficultam um trabalho permanente e sistemático de catalogação e
pesquisa, que possibilitariam esclarecer sobre os modos de vida
desses grupos étnicos na região.
A construção da história da cidade de São José dos Campos pela
obra de Agê Junior, calcada na tríade Catequização/Civilização/
Modernização, se adequava muito bem às mudanças que ocor
riam na cidade no período. De fato, como construção de retórica,
a catequização era realizada com custo e necessitava do sacrifício
da cultura e comportamentos indígenas. Porém, segundo Junior,
era o preço para se alcançar a civilização e progresso. A construção
desse Parque Industrial em São José, por seu turno, exigiria sacri
fícios, mudanças nas relações sociais e modos de vida da cidade.

12.
O Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) não
dispõe de equipes especializadas suficientes para a pesquisa e catalogação no país
(possui apenas seis profissionais no país e nenhum em São Paulo). Atualmente,
o DPH de São José dos Campos não dispõe de arqueólogo em sua equipe téc
nica, tendo que se reportar ao Iphan, quando ocorrem achados arqueológicos.
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C a m p o s : p o s s ib il id a d e d e p e s q u is a e

DE I N T E R P R E T A Ç Ã O

Estefânia Knotz Canguçu Fraga
Zuleika Stefânia Sabino Roque
Sobre pOSSÍveis caminhos para se pensar a relação entre memória e
tradição analisando alguns textos sobre a história da ci
dade de São José dos Campos, publicados nas décadas de 1960
a 1990, que discutem a ligação do padre jesuíta José de Anchieta
com as origens da cidade1. Procuramos identificar como, nessas
N I C I A M O S AS N O S S A S C O N S I D E R A Ç Õ E S
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1. Vattimo [In Dove va la filosofia italiana? Laterza.Bari-Roma, 1986, p. 192]
viu na transmissão [da tradição] a essência do ser( “que não é, mas se transm i
te”) e identificou na rede infinita das sua vozes e de suas mensagens a própria re175

décadas, houve um empenho da administração municipal em in
centivar e divulgar pesquisas sobre a história da cidade.
Detivemo-nos, sobretudo, em duas publicações da década de
1970, que indicam a presença de correntes opostas na interpre
tação das origens da cidade, e que se apoiam em argumentos,
contra ou a favor, em memorialista e em pesquisa documental.
Percorremos também os números do jornal Correio Joseense,
detendo-nos, sobretudo, nos editoriais e notícias sobre as come
morações do aniversário da cidade, além da consulta à legislação
municipal.
Refletimos sobre o papel da memória na interpretação e re
construção dos fatos e sobre como esse processo torna possível a
leitura de interesses, objetivos e pontos de vista políticos próprios
de cada época e de cada lugar (Fentress, 1992).
Como referências para as nossas reflexões em torno dos senti
dos da memória, consideramos, na linha de reflexões de Arantes,
que a construção das tradições “é um processo social complexo
envolvendo ao mesmo tempo aspectos pragmáticos e simbólicos
da vida social” (Arantes, 2000: 67).
Para os propósitos deste trabalho, são importantes as obser
vações do autor, quando se refere à relação complexa entre “pro
cessos psicossociais e políticas culturais” e que envolvem “embate,
alidade do nosso existir herm enêutico, da nossa piedosa relação com o passado,
chegando a uma perspectiva que se situa além de qualquer antítese fictícia entre
tradição e inovação: “se o ser nada mais é que evento, transmissão, cristalização,
o dever ético primordial será o da atenção devotada aos vestígios e aos monu
mentos: o que não significa de modo algum aceitação passiva do que foi trans
mitido, tradicionalismo obtuso. A tradição não é um bloco monolítico; aliás, é
sempre algo por descobrir-se também criticamente”. Giovanni Fornero. Verbete
in Nicola Abbagnano. Dicionário de Filosofia .Trad. Ivone Castilho Benedetti.
5a. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 1152.
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conflito e confronto, principalmente

em torno da legitimação de
marcos simbólicos de lugar e de identidade
Desse modo:
a interpretação dos sentidos da memória e do patrimô
nio, múltiplos e contraditórios como são, deve partir
do conhecimento das práticas sociais que os consti
tuem, sejam essas práticas institucionalizadas ou não
(Arantes: 67).
Embora Arantes nos indique rumos e possibilidades de refle
xão sobre a existência de conflitos da criação e do reconhecimen
to de marcos simbólicos sobre a figura de José de Anchieta, não
abordaremos essa questão, que demandaria novas pesquisas.
Procuramos, ao refletir sobre o processo de construção e afir
mação da memória em torno de Anchieta e sua ligação com as
origens da cidade, identificar, em um primeiro recorte temático,
a relação de Cassiano Ricardo com o resgate dessa memória. O
jornalista e poeta joseense é figura recorrente nos textos sobre a
história da cidade produzidos e publicados na década de 70 a 90,
quando se buscava na documentação e na tradição produzir o
“atestado de nascimento da cidade”.
Um documento que legitime a origem da cidade ligada à figu
ra do jesuíta é imprescindível para a institucionalização de mar
cos comemorativos, como o aniversário da cidade, em 27 de ju
lho, e a produção de símbolos como o brasão, o hino e a bandeira
do município. Nesses marcos é possível reconhecer possibilidades
de leitura em torno da idéia de pertencimento da cidade ao terri
tório e à história paulista, e nessa direção, fazemos referência ao
ideário e à atuação de Cassiano Ricardo, considerando inclusive
o lugar de destaque que ocupa no panteão de cidadãos ilustres
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reverenciados na história da cidade2.
Com relação a Cassiano Ricardo, não nos detemos em maio
res detalhes sobre sua trajetória intelectual e política, pois existe
bibliografia sobre o assunto 3. 0 propósito, no momento, é refletir
sobre o processo de construção e afirmação da memória em tor
no de José de Anchieta, ligado à Aldeia de Rio Comprido, onde se
encontram as origens da cidade, e como, nas décadas de 70 a 90,
as pesquisas que investem na busca das origens - e no caso deste
estudo, particularmente o texto de Agê Junior - encontram em
Cassiano Ricardo o argumento que legitima a tradição com força
e expressão de documento.
Pretende-se aqui apontar algumas possibilidades de investiga
ção do processo de construção e afirmação da memória em torno
de Anchieta, articulando-a à idéia de pertencimento ao território
e à história paulista. Cassiano Ricardo teve participação impor
tante no reforço desse sentimento de pertença a São Paulo - a paulistaneidade4. Nesse processo de produção de memória de origem
da cidade, a institucionalização de marcos comemorativos exerce
significativa força.
O livro de Agê Junior, São José dos Campos e sua História resul
tou da publicação de sua pesquisa, vencedora do concurso pro
movido pela Fundação Cassiano Ricardo, em 1977, e publicada
2. Há na cidade uma Fundação Cultural, uma Avenida, uma Biblioteca
Pública Municipal, um a Escola Municipal de Educação Infantil, um colégio
particular e um projeto elaborado por Oscar Niemeyer para a construção de
um Memorial em homenagem ao poeta Cassiano Ricardo.
3. Referimo-nos aos trabalhos de Mônica Pimenta Velloso e Alessandro
Santana da Cunha - vide referências.
4. A esse respeito ver o trabalho de Danilo José Zioni Ferretti. A construção
da Paulistaneidade. Identidade, Historiografia e Política em São Paulo. (18561830). Tese de doutorado em História Social. USP, 1998.
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pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Exemplares
do livro “foram distribuídos para as instituições culturais do país,
bibliotecas públicas, prefeituras, órgãos governamentais, entida
des educacionais, tornando-se o texto referência para a história
da cidade (Agê Junior: 242). Nesse livro encontramos informação
sobre os primórdios da cidade.
Conforme o autor, a Aldeia de São José foi elevada à condição
de vila, pelo edital do capitão-general D. Luiz Antônio de Souza
Botelho Mourão, dia 27 de julho de 1767, com a denominação
de São José do Parahyba. Teve origem no antigo aldeamento de
índios, fundado pelos padres jesuítas com a denominação de
Aldeia do Rio Comprido. E, apesar do trabalho de investigação
em arquivos para encontrar documentos sobre a primitiva al
deia, a pesquisa mostrou-se infrutífera (Agê Junior: 30). O autor
identifica em registros de memorialistas, que em 1643, os jesuí
tas obtiveram a concessão de uma sesmaria e a Aldeia mudou-se
“para a beira do Banhado” (Agê Junior: 39) com a denominação
de Aldeia de São José.
Agê Junior usa ainda, como argumento, a denominação de São
José, que segundo ele, ao contrário de outras aldeias que tinham
nomes indígenas, São José é uma exceção que “leva a crer que os
Jesuítas, dirigentes da futura Vila, quiseram homenagear o funda
dor do “aglomerado” do Rio Comprido, Padre José de Anchieta”
(Agê: 246). Conclui o autor, em respostas às controvérsias sobre
a falta de “certidão de nascimento” da Aldeia de Rio Comprido,
que ela:
Existiu e foi fundada pelo Padre José de Anchieta como
renomados historiadores vêm afirmando há, mas de
100 anos. E 100 anos de tradição, sem que aparecesse
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prova alguma ao contrário, devem ser respeitados (Agê
Junior: 246).
E, como reforço definitivo de seus argumentos, vale- se de
uma frase extraída do texto escrito pelo poeta e jornalista joseense: Cassiano Ricardo, por ocasião das comemorações do
Bicentenário da elevação à condição de Vila, da Aldeia de São
José:
Como São Paulo, antes se chamou de Piratininga, São
José dos Campos se chamou antes São José do Paraíba.
Ambas as cidades, porém, nasceram de uma só ori
gem: Anchieta. A tradição não pode ser esquecida, e é
a tradição que dá Anchieta como iniciador de São José,
que por sinal ficou batizada com seu nome: José (Agê
Junior: 8).
Lembrando Hobsbawm, para quem a tradição também se
constrói a partir do significado que determinado evento tem para
a comunidade (2002: 10), é significativo o recurso que Age Jr. uti
liza fundamentando na tradição a origem da cidade, apoiando
e reforçando a sua afirmação nas palavras de Cassiano Ricardo.
Buscando encontrar possíveis referências que permitam pen
sar relações entre a recorrência à figura de Anchieta - fundador
da Vila de São Paulo de Piratininga - e a construção da idéia de
pertencimento à história paulista nas primeiras décadas de 1920,
Marly Silva da Mota nos traz algumas contribuições para pensar
se, na trajetória intelectual de Cassiano Ricardo, é possível encon
trar indícios de como a tradição se constitui futuramente em re
curso argumentativo para ligar São Paulo e São José dos Campos
a uma origem missionária e civilizadora comum, representada
pela figura de Anchieta.
A autora, ao estudar a questão nacional no centenário da in180

dependência, comemorado em 1922, destaca a atuação decisiva
de intelectuais da década de 20 para criar marcos simbólicos que
até hoje povoam o imaginário sobre as duas maiores cidades bra
sileiras (São Paulo e Rio de Janeiro). Ao formularem:
idéias que se transformaram em mentalidades, os in
telectuais traduzem e produzem sentimentos que, se
forem reconhecidos, incorporam-se à consciência na
cional (Silva, 1992: 83).
Nesse sentido, modernistas de São Paulo, Mário de Andrade,
Oswald de Andrade, Menotti dei Picchia, Guilherme de Almeida e
intelectuais que valorizavam o regionalismo como Plínio Salgado
e Cassiano Ricardo (Silva: 83), defensores do caráter ruralista da
nossa “civilização”, ao identificar a capital federal - Rio de Janeiro
- como “antinação”, argumentavam que o “coração do Brasil bra
sileiro e moderno seria São Paulo” (Silva: 81).
Na década de 1920, na tentativa de buscar uma nova nação,
foi construído um discurso de desligitimação da capital federal
para exercer esse papel. São Paulo, ao contrário do Rio de Janeiro,
cidade contemplativa, voltada para o litoral, tinha uma vocação
interiorana pela sua própria localização geográfica, e que expli
caria o espírito empreendedor dos bandeirantes desbravadores
(Mota5: 82).
As imagens sobre São Paulo construídas na época ti
nham como objetivo atender aos interesses paulistas
num projeto de hegemonia política. Na configuração
do imaginário sobre as duas cidades opera-se freqüen
temente com símbolos que só deitam raízes quando
5. A autora trabalha com a noção de imaginário na linha de Cornelius
Castoriadis, ver: A Instituição Imaginária da sociedade. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1992.
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há terreno onde possam se firmar. O entendimento do
imaginário se dá no âmbito das múltiplas relações na
sociedade; são os sujeitos que, no desenrolar de suas
ações, produzem, animam e reforçam as elaborações
simbólicas. Ou seja, a criação de símbolos não é arbi
trária, não se faz no vazio social. Afinal, o controle do
imaginário - de sua difusão e reprodução - assegura
um impacto sobre as condutas e as atividades individu
ais e coletivas, influenciando as escolhas e situações de
resultados ainda imprevisíveis (Mota: 85).
Ainda em relação ao papel de vanguarda pretendido por São
Paulo à época, e a atuação do grupo verde-amarelo do qual fazia
parte Cassiano Ricardo, (Ferreira, 2002: 328), (Velloso, 1993: 7),
destaca o culto às tradições brasileiras na valorização do regio
nalismo.
O ideário verde-amarelo comportou nítidos propósitos
pedagógicos: caberia aos intelectuais a missão 6 não só
de criar a consciência nacional, como também de di
fundi-la entre a população por meio de um patriotis
mo prático, em obras educativas para crianças e adultos
(...) Martim Cererê, livro de poemas de Cassiano Ricardo,
6.
Ferreira afirma que na perspectiva dos integrantes do movimento verde
amarelo, São Paulo teria a “missão histórica de continuar a herança do bandei
rante, estendendo o progresso e a modernidade ao país” (Ferreira, 2002: 329).
E essa missão caberia aos intelectuais mediante a execução de um programa de
ação que, fundado no regionalismo, possibilitaria a realização de um projeto de
cultura nacional que deve necessariamente “comportar um retorno idílico às
tradições do país e a recuperação de um tempo mítico, revelador das origens e
da dinâmica brasileira.” (Ferreira, 2002: 328) citando M.P. Velloso, A brasilidade
verde-amarela: nacionalismo e regionalismo paulista (Estudos Históricos, v. 11,
1993: 99).
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publicado em 1928, exemplifica bem a visão nacional-regionalista do grupo e seus objetivos didáticos” (Ferreira:
330).
É possível reconhecer, nesse período, traços do regionalismo
paulista no processo de legitimação da metrópole bandeiran
te como “cabeça da nova nação que então se buscava construir
(...) habitada por todos os tipos de raças e de povos, e nem por
isso desapegar-se dos sólidos valores da brasilidade” (Motta: 81).
E, possivelmente, intelectuais de São José dos Campos tenham
buscado em Cassiano Ricardo, não só inspiração, mas também
o argumento necessário para ligar a cidade, a partir da figura de
Anchieta, à tradição bandeirante.
Não se pretende fazer um estudo que aprofunde uma inves
tigação sobre origens, divulgação e propagação do ideário da su
premacia paulista. O desafio de identificar a gênese histórica das
idéias implica um esforço investigativo de muito fôlego, percor
rendo teias e ramificações, buscando indícios de manifestações
sutis, e ainda assim, nem sempre passíveis de conclusão sobre o
surgimento, o fortalecimento e o desaparecimento de uma idéia.
Apontamos apenas que o tom ufanista do integrante do grupo
verde-amarelo se evidencia anos depois, em 1967, como já referi
do, e que é retomado por Agê Junior, recuperando e atualizando a
tradição que une as duas cidades em torno da matriz fundadora,
representada por Anchieta.
Idéias que manifestam-se de diversas formas, em vários pe
ríodos da história de São José dos Campos. Tentamos sinalizar
como os fios da memória tecem o corpo de uma tradição que,
ao sinalizar o pertencimento à comunidade paulista, inscreve-se
nas relações e práticas sociais. Desse modo, a tradição fundada
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na memória adquire o sentido de validação de atividades e datas
comemorativas e justificativas para criação de símbolos (brasão,
bandeira, hino), que reavivam na sua leitura, os traços de pertencimento à história de São Paulo.
Ao pensar o lugar das comemorações e construção de símbo
los em torno de Anchieta, na relação memória e história7, encon
tramos suporte nas considerações de Lofego, ao analisar como as
comemorações em torno dos 400 anos da cidade de São Paulo,
consolidaram a construção do passado paulista assentado no
7. Oportunas são para a nossa linha de reflexão sobre memória e história, as
observações de Chartier: “Sem dúvida, entre história e memória as relações são
claras. O saber histórico pode contribuir para dissipar as ilusões ou os desco
nhecimentos que durante longo tempo desorientaram as memórias coletivas. E,
ao contrário, as cerimônias de rememoração e a institucionalização dos lugares
de memória deram origem, repetidas vezes a pesquisas históricas originais. Mas
não por isso memória e história são identificáveis. A primeira é conduzida pelas
exigências existenciais das comunidades para as quais a presença do passado
no presente é um elemento essencial da construção do seu ser coletivo. A se
gunda se inscreve na ordem de um saber universalmente aceitável, “científico”,
no sentido de Michel de Certeau" (Chartier, 2009: 24). Sobre Certeau, a reflexão
acerca das questões teóricas e metodológicas que envolvem o ofício do historia
dor, esse autor alerta-nos que tanto as fontes, quanto o historiador, carregam
as marcas de seu tempo. Portanto, para o autor, a pesquisa não é neutra, assim
como não são neutros os pesquisadores. Para aprofundamento das idéias do
autor sobre as operações que regulam a escrita da história e o questionamento
do trabalho do historiador, ver De Certeau. A Escrita da História. Trad. Maria
de Lourdes Menezes. 2a. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000. Certeau
foi também crítico das instituições produtoras de conhecimento histórico ao
afirmar que os pesquisadores que pretendem obter o reconhecimento de seu
saber preocupam-se em seguir normas e procedimentos de produção cienti
fica e de escrita, reconhecidos no âmbito de instituições cientificas e culturais
(Universidades, Institutos de Pesquisa, Fundações Educacionais e culturais, etc).
Para mais referências sobre essa questão, consultar Antoine Prost. Doze Lições
sobre a História. Tradução d Guilherme João de Freitas Teixeira. Belo Horizonte:
Autêntica Editora, 2008, em especial no cap. XII, “A História se escreve”, o item
“Um texto objetivado e digno de crédito”, p. 235 a 244.
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“mito bandeirante”:
Nos rituais comemorativos, é possível o “reviver” do
passado que foi escolhido 8 pelos guardiões da memó
ria. O simbolismo do passado cria uma identidade com
o presente (Lofego: 26).
Nessa direção de reflexão e procurando pontuar como, sobre
tudo na década de 70, as questões em torno do mito fundador da
cidade9, constituem foco de pesquisas, partimos do texto de Agê
8. O autor, no encaminhamento da pesquisa sobre as comemorações em
torno do IV Centenário de São Paulo, localiza os guardiões dos discursos come
morativos em instituições “como a Universidade de São Paulo, o
Museu Paulista, o Departamento do Patrimônio Histórico, especialmen
te o Arquivo Histórico Municipal, o Instituto Histórico e Geográfico de São
Paulo (...) (Lofego: 30). São, entre outros, lugares de produção de discursos e
práticas que permitiram ao pesquisador compreender historicamente os sen
tidos daquela comemoração. É importante salientar o extenso trabalho de pes
quisa realizado por Lofego, analisando a vasta documentação produzida pela
Comissão dos Festejos do IV Centenário, no Arquivo Histórico Municipal da
Cidade de São Paulo, além de pesquisas desenvolvidas em jornais da grande im
prensa. Salienta o autor o esforço da Comissão e de outros setores da sociedade
em transformar a festa para a cidade numa festa para o mundo (Lofego: 52). O
propósito principal dos membros da Comissão era produzir uma imagem de
São Paulo que retratasse os valores paulistas e para isso, constroem o passado
“glorioso” da cidade, fundado-o nos elementos que originaram a chamada ’’raça
paulista”, destacando como elementos constituidores de sua identidade, o branco
(bandeirante)e o índio, formando uma mesclade bravura e coragem, veladas pela
fé pacificadora dos jesuitas(...) (Lofego: 32). E para atingir esse objetivo seus inte
grantes, como guardiões da memória, procuraram exercer um rigoroso controle
da produção e veiculação das atividades ligadas à comemoração.
9. Várias concepções, desde a Antigüidade, preocupam-se em compreen
der a função do mito na sociedade. Platão e Aristóteles consideravam o mito
como um produto inferior da atividade intelectual e que se opõe à verdade. Na
Europa, no séc. XIX, as teorias naturalistas também concebiam o mito como
uma forma imperfeita de atividade intelectual. Para Vico a verdade do mito não
é uma verdade corrompida, mas uma verdade autêntica, embora com forma
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Junior, que se tornou referência para os estudos sobre a história
da cidade.
Antes dele, contudo, três outros textos, ambos da década de 60
e início de 70, precisam ser citados, pois indicam a forte presen
ça nos meios intelectuais do debate sobre as origens da cidade ,
também apoiando-se na interpretação de documentos e cronistas
da época , polêmica referida por Agê Junior no seu texto de 1977,
Jairo César Siqueira, no livro Nossa cidade: História, Crônicas,
Memórias e Folclores de São José dos Campos, escrito em 1962,
mas apenas publicado em 1991, pela Fundação Cultural Cassiano
Ricardo; também procurou fundamentar suas conclusões com
base na pesquisa em arquivos e reconhece os relatos sobre a pas
sagem de Anchieta pela região. É possível perceber o recurso à
oralidade e à tradição para construir a memória legitimadora so
bre as origens de São José dos Campos.
mesmo com documentação insuficiente, permane
ceram nos registros orais de sucessivas gerações, for
necendo a imagem histórica de ser São José do Rio
diferente da verdade intelectual. Na sociologia contemporânea, Durkheim con
sidera o mito a projeção da vida social do homem. Mais recentemente, também
no campo da sociologia, Malinowski considera que o mito cumpre “uma função
ligada à natureza da tradição, à continuidade da cultura e à atitude humana em
relação ao passado (...) e, nesse sentido, reforça a tradição, dando valor e pres
tígio. Para Levi-Strauss os mitos não são só narrativas fabulosas, mas também
envolvem figuras humanas, por exemplo, heróis e líderes e, portanto, para serem
compreendidos, precisam ser estudados em relação à função que exercem na
sociedade. (Giovanni Fornero. Verbete Tradição. In. Nicola Abbagnano, 2007:
1149-1152). Para essa discussão específica estamos nos apoiando no trabalho de
Marilena Chauí. Ao falarmos em mito, nós o tomamos, não apenas no sentido
etimológico de narração pública de feitos lendários da comunidade, mas tam
bém no sentido antropológico, no qual essa narrativa é a solução imaginária
para tensões, conflitos e contradições que não encontram caminhos para ser
resolvidos no nível da realidade (Chauí, 2000: 9).
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Comprido umas das formações [aldeias] que teve sua
presença [Anchieta] no seu alvorecer (Siqueira: 50).
Contudo, Altino Bondesan contraria a versão que busca jus
tificar a presença de Anchieta na fundação da aldeia que deu
origem à cidade. Apóia a sua afirmação no documento datado
de 1643, de concessão de sesmaria aos jesuítas no planalto joseense, para aldeamento dos índios. Informa que o documento
“encontra-se presentemente arquivado na Tesouraria da Fazenda
Nacional. É esse o primeiro documento oficial relativo às terras
onde atualmente se localiza São José dos Campos.” (Bondesan:
53). O texto rebate a versão que liga Anchieta à fundação da ci
dade, creditando-a Azevedo Antunes que “se ocupou do assun
to em sucessivos números do “Progresso”, em agosto de 1902”
(Bondesan: 51). Para Bondesan, apoiado em outros documentos,
a aldeia de índios do Rio Comprido “veio a ser estabelecida, por
determinação do Padre Anchieta...” em 1585 (Bondesan: 52).
Percebe-se, portanto, que em meio às polêmicas em torno
de José de Anchieta, o recurso à tradição presente na frase de
Cassiano Ricardo por ocasião das comemorações do bicentenário
de São José dos Campos, retomada por Agê Junior em 1977 e an
tes também constituindo argumento para a pesquisa de Silveira
foi, na década de 70, a versão vencedora.
Reconhece-se na tradição a depositária legítima de sinais que
validam historicamente a produção do documento de origem.
Um estudo sobre material didático distribuído nas escolas do
município seria uma possibilidade de refletir sobre como a figura
de Anchieta tem sido referência de informação sobre a origem da
cidade e indicaria como, através da escola, a tradição se mantém
viva em várias gerações.
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Na cartilha 10 que foi distribuída nas escolas de São José dos
Campos no início da década de 2000, temos informações que le
gitimam uma história e uma memória da cidade.
O texto reproduz, na primeira folha, um poema de Cassiano
Ricardo “A Flauta que me roubaram”. Na seqüência, o texto sobre
as origens da cidade menciona a tradição oral:
Dizem, sem muita certeza, que foi o padre jesuíta José
de Anchieta, em companhia de outros jesuítas, em suas
pregações na catequese dos índios, quem fundou a al
deia do Rio Comprido (PMSJC/ COMTUR, 6).
A cartilha reproduz também a Bandeira e sua história, sendo
significativo que, instituída em 1960, além de outros símbolos,
incorpora as trezes listras que: “trazem a presença da bandei
ra paulista”. No hino do Bicentenário de São José, novamente a
alusão a Anchieta: “Das mãos de Anchieta nascida (...)” (PMSJC/
COMTUR, 7). O Brasão das Armas da cidade é também reprodu
zido - com o brasão de José de Anchieta num dos quadrantes11.
Ao final, a cartilha apresenta uma parte de exercícios na forma
de passatempos, propõe a resolução de uma palavra cruzada, em
que se pede para descobrir o nome do “padre jesuíta que fundou
a Aldeia do Rio Comprido”, e a resposta é Anchieta.
10. Referimo-nos à cartilha “Conheça comigo a história de São José dos
Campos” distribuída pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos,
Publicação com o apoio da COMTUR, UNIP, UNIVAP e patrocinada pelo
Petrobras, Basf e LG Phillips.
11. Em “A Invenção das tradições” Hobsbawm e Ranger afirmam que: “a
maioria das ocasiões que as pessoas tomam consciência da cidadania como tal
permanecem associadas a símbolos e práticas semi-rituais (por exemplo, as elei
ções), que em sua maior parte são historicamente originais e livremente inven
tadas: bandeiras, imagens, cerimônicas e músicas” (Hobsbawm e Ranger, 2002:
20 ).
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A formação do cidadão é trabalhada pela pedagogia moder
na na formação da consciência histórica e cívica. Os modelos
explicativos, os símbolos, as vidas exemplares, os rituais cívi
cos, entram na formação do cidadão. Há um ser nacional, um
ser de classe, um ser regional ou étnico, que deve ser valorizado
(Lovisolo, 1989: 26).
Como nos reportamos apenas a algumas referências sobre a
relação de Anchieta com as origens da cidade, encontradas a par
tir da década de 1970, reconhecemos a necessidade de pesquisas
que trabalhem outras fontes que permitam avançar a temática da
construção do mito fundador, analisando inclusive as controvér
sias em torno das origens de São José dos Campos. Apenas como
exemplo, citamos o texto de Hélio Damante, O Fundador de São
José dos Campos, publicado em 1971. O trecho que a seguir trans
crevemos é significativo para indicar o teor das disputas presentes
no processo de construção da memória da cidade:
Não é fácil restabelecer a verdade histórica em torno
das circunstâncias, fundadores e datas de fundação de
numerosos municípios brasileiros. Pontilham essas ori
gens, às vezes nebulosas ou de documentação parca ou
nula, numerosas lendas que se transformam em verda
deiros mitos municipais (ou nacionais), contra os quais
em vão investirá talvez a pesquisa. É o caso típico de São
José dos Campos. Ao contrário do que se lê em publica
ções oficiais inspiradas em Azevedo Marques [Quadro
Demonstrativo p. 194 e Apontamentos Históricos, cit.,
p. 236 (vol.2°)] e se vê aceito quase sem contestação, parecenos temerário atribuir ao Padre José de Anchieta a
fundação da antiga São José do Paraíba” (Damante: 53).
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Apoiado no resultado de suas pesquisas conclui que tanto o
jesuíta Serafim Leite como - dois séculos antes, seu irmão de há
bito - o Padre Manoel da Fonseca (...) dão segura e documentada
notícia do fundador da cidade, o Irmão Manuel de Leão (...) que
cerca de 1680 (...) veio a fundar São José dos Campos (Damante:
54).
No embate, que na década de 1970 possivelmente envolveu
intelectuais na discussão sobre as origens da cidade (e Agê Junior,
no texto referido, faz alusão a essas controvérsias), Anchieta ven
ceu a disputa e, consagrado nas publicações oficiais como símbo
lo instituinte da memória histórica sobre a fundação da cidade,
apaga a figura do padre Manuel de Leão.
Refletindo o processo de construção de imagens simbólicas,
que instituem significados sobre a formação de uma identidade,
apoiadas no regionalismo paulista e na origem da cidade; procu
rou-se indicar algumas possibilidades de estudo sobre o processo
de constituição desse ideário, elaborando uma visão do passado,
através de imagens simbólicas e que, embora presentes a partir de
1920 (o brasão da cidade é de 1926) apresentam-se de forma mais
acentuada e elaborada a partir de 1967, data da comemoração
do bicentenário da cidade. Avançar nessa direção de investigação
significa, entretanto, aprofundar a pesquisa em jornais Álbuns e
Almanaques publicados na cidade desde 1920; coletando e ana
lisando referências que nos permita trabalhar as interpretações
sobre o processo de constituição e elaboração de uma memória
sobre as origens da cidade ligadas à figura de Anchieta, transfor
mando-o em símbolo de identificação da coletividade joseense e
perceber, em cada período, os propósitos e intenções dessas ela
borações simbólicas. Portanto, no espaço deste artigo, exemplifi
camos a possibilidade de estudo, fazendo referência aos símbolos
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adotados pela municipalidade de São José dos Campos, em rela
ção à fundação da cidade.
As imagens simbólicas construídas e incorporadas à memória
social - as comemorações, o brasão, o hino e a bandeira da cida
de - foram constituídas em meios que resignificaram a tradição,
sobretudo quando a intenção é veicular a tradição com valor de
documento12.
Como apoios necessários à memória, os símbolos e as come
morações promovem a veiculação das narrativas sobre as ori
gens e a história da cidade. Na definição de Waldemar Ferreira
Netto, os símbolos e práticas comemorativas, funcionam como
“disparadores de lembranças” ou “gatilho oficial para a lem
brança de fatos específicos estabelecidos pela sociedade (...)
(Ferreira Netto, 2008: 19-20). Chauí, ao trabalhar a construção
ideológica do semiófaro “nação” entende- como um “signo vin
do do passado, carregado de significações” e trazido à frente ou
empunhado para indicar que significa alguma outra coisa e cujo
valor não é medido por sua materialidade e sim por sua força
simbólica (...) Um semiófaro é fecundo porque dele não cessam
12. Afonso Carlos Marques dos Santos, ao discutir o tema da memória “pen
sada como produção simbólica e parte do imaginário social” posiciona-se em
relação às colocações de José Honório Rodrigues ao criticar ao uso abusivo da
palavra “memória” e defendendo que não se pode confundir memória, tradição
e história. Respeitando a posição do crítico e historiador, Santos, considera que
“não é pela supressão da palavra memória pura e simplesmente que se pode
assegurar um lugar de destaque para os estudos históricos. Memória e tradição,
como produtos
de um tempo determinado e de um conjunto social dado, podem e devem
se constituir em matéria prima para o exercício crítico da pesquisa histórica,
principalmente no terreno da história das idéias, da história intelectual ou da
história das mentalidades coletivas” (Santos, 2007: 89).
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de brotar efeitos de significação” (Chauí, 2000: 12).
Portanto, ao sinalizamos a possibilidade de trabalhar o bra
são, o hino e demais manifestações cívicas do município como
expressões da memória e tradição e que são consagradas como
históricas, é necessário proceder à identificação dos elementos
simbólicos que os constituem13.
Indicamos apenas alguns caminhos possíveis de interpretação
dos símbolos da cidade, sem o propósito de realizar um estudo
aprofundado, pois são fontes que, pela sua natureza, necessitam
de um tratamento metodológico específico, o que foge aos limites
deste espaço.
O Brasão de Armas que se tornou símbolo da cidade, foi ado
tado em 23 de setembro de 1926 pela lei municipal n°. 180.
Em 1930, quando assumiu o poder, Getúlio Vargas extinguiu
todos os símbolos estaduais e municipais, justificando a medida
com o propósito de proteger a nação de 14 conflitos e propagan
das político demagógicas. O brasão municipal de São José dos
Campos foi restaurado em 194615.
Os elementos figurativos do brasão da cidade, o jesuíta (figura
e brasão de José de Anchieta), o bandeirante, o índio, represen
tam e glorificam um passado paulista com valores comuns. Em
13. ver: Lucia Lippi. Cultura é Patrimônio. Um Guia.
14.0 Art. 2° da Constituição Federal, de 10 de novembro de 1937, estabelece
o uso obrigatório em todo país da bandeira, hino e o escudo de armas nacionais
como símbolos, proibindo outras bandeiras, escudo e armas. É o movimento
pela Bandeira única, a bandeira nacional.
15.
A Constituição de 18 de setembro de 1946, no artigo 195, Título IX,
das Disposições Gerais, estabelecia que fossem símbolos nacionais a bandeira,
o hino, o selo e as armas vigorantes na data da promulgação da Constituição. E
no Parágrafo Único ficou estabelecido que os Estados e os Municípios pudessem
ter símbolos próprios.
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uma leitura preliminar e ainda sem nenhum aprofundamento,
é possível perceber que as imagens nele representadas sinalizam
a intenção de articular em um passado comum (portanto, pro
jetando um futuro igualmente partilhado), a história das duas
cidades paulistas, com a mesma origem missionária, desbrava
dora, civilizadora: São José dos Campos e São Paulo. O Brasão de
Armas, articulando memória e história em torno de uma mes
ma tradição irmana as narrativas históricas em torno da epopéia
paulista constituída, a partir do passado épico, emitindo sinais
na direção da construção de uma idéia de identidade paulista16.
0 Brasão de Armas, de autoria de Afonso de Taunay e José
Wasth Rodrigues17 representa na composição de imagens a reme
moração da missão civilizadora de Portugal na representação da
coroa portuguesa e dois tenentes da milícia criada pelo governa
dor de São Paulo, Morgado de Mateus. Essas imagens remetem ao
16. Silvio Luiz Lofego, ao tratar das comemorações em torno do 4o cente
nário de São Paulo, faz referência a artigo “O Centenário Henriquino: Imagens
e Ideologias” de Maria Manuela Tavares Ribeiro, da Revista de História das
Idéias 15 - Rituais e Cerimônias, do Instituto de História e Teoria das Idéias de
Coimbra de 1993 que, segundo o autor, “apresenta uma discussão sobre a trans
formação do Infante Dom Henrique em símbolo de identidade portuguesa. A
autora, por esse viés, entende que o papel do historiador diante das comemora
ções e centenários seria compreender como estes assumem um significado real na
nossa sociedade, tendo em vista, ainda, que as preocupações do presente determi
nam a visão do passado” (Lofego, 2004: 18-19).
17. O artigo de Maraliz de Castro Vieira Christo, com base na correspon
dência entre Taunay, diretor do Museu Paulista, e pintores convidados para par
ticipar com a produção de painéis, da decoração do museu e prepará-lo para as
comemorações do Centenário da Independência, analisa a produção de um dis
curso afirmativo sobre a heroicidade bandeirante. Bandeirantes na contramão da
História: um estudo iconográfico. Artes da História e outras linguagens. Projeto
História, Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em História, n.°. 24,
junho/2002. São Paulo: Educ. pp. 307 à 335.
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poder temporal da Coroa.

Fig . i : Brasão de Armas
de São José dos Campos.

O quadrante onde se representa o brasão de José de Anchieta,
cercado pelo perfil de índios guaianazes, relembra a missão dos
jesuítas que trazem para o “seio da cristandade o gentio, que não
é outro, mas um mesmo desgarrado, ou um próximo desencami
nhado, por meio da ação evangelizadora, civilizadora e catequética”. Os índios passam a ser considerados “súditos livres da Coroa”.
Essa disposição das imagens remete à idéia da união do poder
temporal e espiritual18. Aparece também no brasão, através da re
presentação das armas utilizadas pelos bandeirantes, a idéia do
empenho dos paulistas no desbravamento dos sertões. O ramo de
café, no campo inferior, como ornamento exterior, pode remeter
à idéia da busca de hegemonia política e econômica de São Paulo,
através da produção de café.
Embora nesse estudo apenas indiquemos possibilidades de
leitura, consideramos que o Brasão de Armas de São José dos
Campos articula, na composição simbólica das imagens, a idéia

18. A esse respeito ver: Amílcar Torrão Filho. A cidade da conversão: a ca
tequese jesuítica e a fundação de São Paulo de Piratininga. In. Revista USP.
Universidade de São Paulo. N. 63, (set., out., nov.), 2004, pg. 81 e 82.
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de pertencimento à epopéia paulista, representando o mesmo
passado pioneiro e sinalizando a participação de São José dos
Campos no progresso de São Paulo e, como já referido, na época
da criação do símbolo municipal, busca-se destacar no cenário
político e econômico nacional o objetivo da elite cafeeira.
A busca de informações sobre datas comemorativas levounos à consulta dos periódicos disponíveis no Arquivo Público
Municipal de São José dos Campos. Constatou-se que nos mais
antigos como A Vida (1887-1890), O Trabalho (1897), A Vontade
(1899), O Caixeiro (1904-1905), A Semana (1916), A Caridade
(1916-1917) não há registro sobre comemoração do aniversário
da cidade. Como no momento, não foi nosso propósito traba
lhar sistematicamente esse jornais, apenas buscamos encontrar
referências a datas e eventos comemorados na cidade para loca
lizar as primeiras informações sobre a adoção do dia 27 de julho
como a data do aniversário da cidade, lembrando a participação
de Anchieta.
Nos jornais mais antigos foram encontrados registros sobre
comemorações no dia 19 de março, dedicado a São José, padro
eiro da cidade19, mas nenhuma referência a comemorações em
torno da data de fundação da cidade20.
19. Nem sempre as festas em honra a São José aconteciam no mês de março,
no ano de 1936. Segundo o Jornal Correio Joseense, as festividades aconteceram
no mês de abril. Em 1870, o papa Pio IX o proclamou “O Patrono da Igreja
Universal” e, a partir de então, passou a ser cultuado no dia 19 de março. Em
1955 Pio XII fixou o dia Io de maio para “São José Operário, o trabalhador.
Informações disponíveis em: http://www.culturabrasil.org/19demarco.htm
acesso em 10/06/2009.
20. De acordo com as programações das festas do padroeiro que aparecem
integral e parcialmente nas edições do Correio Joseense de 1936,1945,1946. O
teor cívico das festas joseenses até então concentraram no 15 de novembro, 7 de
setembro e 9 de julho (Revolução Constitucionalista) e as comemorações em
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Na linha de reflexões indicadas nesse espaço - e que ainda
carecem de trabalho sistemático com fontes - as referências en
contradas no jornal sobre as comemorações em torno do dia 9
de julho, data que lembra a Revolução Constitucionalista de São
Paulo, podem sinalizar intenções e meios de projetar e marcar o
sentido de pertencimento da historia da cidade às significações
históricas que envolvem esse episódio da história paulista. A par
tir da década de 1960 aparecem no Correio Joseense notícias so
bre o 9 de julho, mas relacionadas às festividades em torno do
aniversário da cidade21.
Uma data gloriosa de São Paulo, ou seja, o 9 de julho,
que marcou a grande epopéia de nosso Estado e da
nossa gente quando levantou-se em armas para forçar
a então ditadura chefiada pelo Senhor Getúlio Vargas
(Correio Joseense 07/07/1963).
Demonstrou alto grau de civismo e marcou a grande epopéia
de São Paulo quando seu povo, unânime se levantou contra o
poder ditatorial “SJC participou com galhardia desse belíssimo
torno dessa data começam a ser noticiadas naquele periódico a partir do ano de
1936. Segundo a Lei Municipal n° 445, de 29/10/1956 - Pub. 29/10/1956, eram
considerados feriados municipais: 19 de março (dia do padroeiro), sexta-feira
santa; dia de corpus Christi, 27 de julho (data da fundação da cidade), 2 de no
vembro e o 8 de dezembro.
21. Como Danilo Monteiro (filho de Napoleão Monteiro) era ex-combatente da Revolução Constitucionalista de 1932, as comemorações e homenagens
em torno do 9 de julho alavancaram a partir da imprensa e dessa associação na
cidade de São José dos Campos. O envolvimento do Correio Joseense com o 9
de julho ficou claro a partir dessa edição de 10/07/1962. Na ocasião dos 30 anos
da Revolução Constitucionalista de 32, reforçar a memória sobre o 9 de julho
“epopéia de SP” era uma maneira de também reforçar uma memória pessoal e
da cidade de SJC, visto que a morte de Euclides Miragaia (um dos Ms da sigla
MMDC) era joseense.
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movimento de redenção, festeja todos os anos a inolvidável data,
promovendo festas alusivas a grande epopéia (Correio Joseense
27/07/1961).
A lei municipal de número 445, de 29 de outubro de 1956 ins
tituiu como feriado o dia 27 de julho, data da fundação da cidade,
antes disso as festas eram de caráter religioso e não há referência
a nenhuma data que lembre um evento cívico.
No Jornal O Correio Joseense no ano de 1959, é que pela pri
meira vez se menciona a comemoração do aniversário da cidade
(fundação) e o brasão da cidade é estampado logo na primeira
página do jornal. Naquele momento, o discurso reforçava a re
presentação de cidade em pleno ritmo de progresso.
Não precisaríamos dizer, cresceu e prosperou de ma
neira a causar estupefação a todos quantos conheceram
anos atrás, quando ainda engatinhava para atingir a
meta, ou seja, o progresso que se constata hoje em to
dos os seus setores, industrial, comercial, educacional,
agrícola e social (Correio Joseense 26/07/1959).
Já na década de 60, as comemorações em torno do aniversário
da cidade passam a ganhar fôlego e a mobilizar cada vez mais ins
tituições e organizações, contando com desfiles de agremiações,
apresentação de fanfarras, presença de autoridades no palanque,
exposições e competições vinculadas à temática da cidade ani
versariante, contando com o apoio da imprensa (Jornal Correio
Joseense, Jornal Valeparaibano, Rádio Clube, etc.).
nossa São José que nasceu de um aglomerado de índios
no bairro do Rio Comprido, se encontra em pujança
incontestável e que a coloca hoje como a capital do
Vale do Paraíba pelo seu crescente progresso (Correio
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Joseense 10/07/1962).
O aniversário da cidade e os jogos abertos - foi uma
das mais belas festas realizadas em nossa cidade, consti
tuindo-se pode-se dizer sem exagero, numa verdadeira
apoteose (Correio Joseense 17/07/1960).
Salve, pois, a nossa gloriosa data, que registra nada me
nos de 196 anos de fundação para a qual contribuiu se
gundo os historiadores o padre José de Anchieta, quan
do instalou nos campos do Rio Comprido a primeira
aldeia, onde ainda predominava apreciável número de
silvícolas (Correio Joseense 27/07/1963).
As comemorações em torno da data de fundação da cidade
foram ganhando força, seja por parte do poder público, de asso
ciações, de comerciantes e da população que de modo geral par
ticipava das festividades; em 1962 foram cerca de 20 mil pessoas
que prestigiaram a programação do 27 de julho e 60 mil na festa
do bi-centenário22.
Com a proximidade do bicentenário, as comemorações ga
nharam ainda mais atenção e mobilizaram vários setores, o uni
verso comemorativo possui historicidade própria, as comemora
ções são construídas com significados. São muitos os envolvidos:
intelectuais, jornalistas, escritores, professores, comerciantes.
Entre as comemorações do bicentenário de São José dos Campos,
a publicação do livro de Altino Bondesan “São José em quatro
tempos” é noticiada em jornal como “uma das que ficarão para
o futuro, pois a obra será amanhã, fonte de consulta para quan
tos quiserem conhecer São José dos Campos de 1967” (Correio
Joseense 25/06/1967).
22. Edições de 27/07/1967 e de 29/078/1962. Correio Joseense.
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A Comissão executiva dos festejos do bicentenário de São José
dos Campos foi presidida inicialmente pelo Dr Luiz Fernando de
Almeida (Correio Joseense de 27/07/1966) e segundo conta em
Atas da Câmara Municipal, a comissão renunciou aos trabalhos
em abril de 1967. O Secretário Administrativo, Mário Otoboni,
foi nomeado pela Câmara Municipal e em sessão solene em sua
homenagem proferiu os seguintes dizeres:
Naquela ocasião nossa idéia era apenas de promover
um desfile no dia 27 de julho, no entanto, a bem da ver
dade, devo dizer que o apoio que recebemos do senhor
prefeito nos animou e aquele que deveria ser apenas um
desfile, hoje já é uma programação que compreende
quase todo o mês de julho (Ata da 21.a Sessão Ordinária
da Câmara Municipal de São José dos Campos, 4.° ano,
5.a legislatura 19/06/1967).
A programação incluía apresentação de grupos musicais, can
tores, desfile de escolas, show pirotécnico, competições esporti
vas, etc. Contudo, o ponto alto das comemorações foi a chegada
da relíquia do Padre José de Anchieta, com missa solene, celebra
da pelo arcebispo de São Paulo, Dom Agnelo Rossi e apresentação
do Coral Metropolitano23.
Não foi nosso objetivo “resolver” a temática que envolve a fi
gura de José de Anchieta nas origens de São José dos Campos,
nem discutir a pertinência ou não de em considerar a noção de
mito como explicativa para o ressurgimento do padre jesuíta
como “mito fundador” da cidade. Ao iniciarmos o artigo com
uma indagação, nosso propósito foi pensar possibilidades para a
23. Ver: Correio Joseense 27/07/1967 Decreto n.° 1000/67 - Roteiro Oficial
das Festas do Bi-Centenário.
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abertura de espaços que contenham perspectivas de investigação
e que remetam a pesquisas que avancem a temática.
Quando incluímos, no rumo de nossas reflexões, a noção de
tradição, lembramos que ela tem uma dinâmica que se constrói
no movimento da história. Ao ser revisitada no presente, obriga à
consideração das mudanças e variações que sofreu, incorporando
novos sentidos que podem interferir nas significações que a lei
tura de suas formas de manifestação oferece aos pesquisadores ao
considerarem o presente como
A referência que faz com que tal costume exista, não
porque tenha escapado do desaparecimento, um resí
duo anacrônico do passado que se mantém por sua “bizarrice”, mas por possuir um determinado significado
para os homens do presente 24 (Maciel, 1987: 248).
O recurso à tradição, propondo a releitura da figura mis
sionária e civilizadora de Anchieta, nas origens de São José dos
Campos, apresenta-se, no período estudado, como recurso de
articulação da história da cidade à configuração simbólica que
alimenta o discurso sobre o regionalismo paulista, construindo
uma identidade regional. O ufanismo fortemente presente nas
matérias que os jornais publicaram por ocasião das festividades
em torno do 9 de Julho e, mais ainda, na comemoração que mar
cou o Bicentenário da fundação da cidade, formam a “base de
uma comunidade simbólica de sentido, que proporciona a coesão
social e dá a sensação de pertencimento” (Pesavento, 2004: 225).
Deixamos, por fim, um convite aos pesquisadores para aden
24.
Maria Eunice Maciel comenta a afirmação, citando G. Lenclud ao con
cluir que a tradição “não é (ou não é necessariamente) aquilo que sempre foi,
ela é aquilo que nós a fazemos ser”.Lenclud, Gérad. “La tradicion n’est plus ce
que’elle état...”, Terrain, n° 9, out.,1987. Apud Maria Eunice Maciel, 2004: 248).
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trarem os espaços dos arquivos que, freqüentemente ausentes dos
programas oficiais de financiamento, carecem de manutenção
adequada e relegam a história ao esquecimento. Mas também
convidamos o leitor a pensar como os nossos arquivos, ao exibir
as marcas da deterioração dos documentos, denunciam a renún
cia do historiador em pesquisar, não para entender sobre o que “a
história diz de uma sociedade [mas] saber como funciona dentro
dela” (Chartier, 2009: 17).
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não é tão nova,
Z J embora seja uma ciência moderna. Por muito tempo
JL os Arquivos foram entendidos apenas como deposi
tários da memória institucional. Hoje já se sabe que seu papel
é muito mais abrangente. Além de “guardiões” da memória da
Administração Pública e de acervos privados, também lhes ca
bem o papel de organizadores dessa Administração e de disponibilizadores de informações e de documentos de valor probatório,
histórico e cultural aos que dele se servem.
O trabalho dos arquivistas é interminável, pois os documen
tos constantemente gerados pela sociedade, após um período de
terminado segundo uma tabela de temporalidade, ficam sob o
júdice dos Arquivos Públicos.
Ao nascermos temos a nossa certidão de nascimento e, com o
passar dos anos, temos os nossos diplomas, contratos para com
pra de casa e terrenos, plantas dos nossos imóveis e certidões di
versas. Todos esses documentos formam os nossos arquivos pes
soais e devem estar organizados para que possamos ter acesso às
informações de que necessitamos. Mais do que isso, são nesses ar
quivos pessoais que o ser humano encontra subsídios capazes de
proporcionar e consolidar sua identidade cultural. Por exemplo,
durante a Segunda Grande Guerra, o primeiro alvo dos nazistas
foram os documentos pessoais de alguns cidadãos, em especial
dos judeus. Essa ação retirou toda e qualquer condição de cida
dania a esse povo. Queimaram-lhes as certidões de nascimento,
as certidões de propriedades, documentos referentes à movimen
tação bancária. Este não foi um ato impensado. Ao se destruírem
esses conjuntos documentais tiraram o direito de cidadania e de
pertencimento a uma nação. Usurparam-lhes o direito de ter um
passado.
^
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As questões que envolvem o patrimônio cultural de São
José dos Campos, desde muitos anos vem sendo discutidas
pela Administração Municipal e coincidem com a história da
Fundação Cultural Cassiano Ricardo, órgão responsável pela
elaboração, implementação e execução da política cultural do
Município.
Desde 1984 São José já detinha legislação específica sobre o
tema. As Leis n. ° 2.869/84 e 3.021/85, que criaram o Conselho
Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico,
Paisagístico e Cultural - Comphac, e que estabeleceram as dire
trizes gerais para a política de preservação do patrimônio cul
tural, já se faziam presentes. Restava ampliá-las e incorporar as
questões arquivísticas e museológicas.
A partir da década de 1980, com a democratização e promul
gação da Constituição Federal de 1988, cujos princípios funda
mentais estabeleceram a garantia aos direitos e à cidadania da
população brasileira, a questão arquivística ampliou e ganhou
novo sentido, agora voltado à transparência, à democracia e à ga
rantia de direitos. Os arquivos que estavam até então associados
à cultura e à Administração passaram também a ser associados
às conquistas de direitos civis e ao exercício pleno da cidadania.
Em 1993 foram criados o Sistema de Arquivos do Município
de São José dos Campos e o Arquivo Público do Município de
São José dos Campos, os quais previam a implantação de uma
política de Gestão Integrada de Documentos que normatizasse o
fluxo documental e da informação entre os diversos arquivos da
municipalidade.
O Arquivo, enfrentando a conjuntura da época, acabou vin
culado à Fundação Cultural Cassiano Ricardo, o que lhe causou
problemas na Coordenação do Sistema de Arquivos, embora te
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nha lhe garantido frutos quanto à preservação dos documentos
relacionados à memória e à história do município. O Arquivo
tem conseguido superar seus limites, garantindo a preservação
do patrimônio histórico documental.
As discussões iniciais que se estabeleceram em São José dos
Campos a respeito da necessidade e da importância de se im
plantar uma política voltada para o desenvolvimento de ati
vidades de recuperação e preservação da cultura local, ocorre
ram na Fundação Cultural Cassiano Ricardo a partir do ano de
1992, e culminaram no ano seguinte na criação da Diretoria de
Patrimônio Cultural da Fundação Cultural Cassiano Ricardo DPC (lei n° 4.455/93), hoje denominada Diretoria de Patrimônio
Histórico, sem prejuízo de suas atribuições.
A Diretoria de Patrimônio Cultural passou então a se res
ponsabilizar pela elaboração, coordenação e execução das polí
ticas arquivística, museológica e de defesa do patrimônio histó
rico, arquitetônico e arqueológico por meio do Departamento
de Patrimônio Histórico - DPH (Lei n° 4.455/93), do Museu
Municipal - MM (Lei n° 4.447/93) e do Arquivo Público do
Município de São José dos Campos (Lei n° 4.446/93). Este tam
bém inserido na Lei n° 4.438/93, que trata da política de gestão de
documentos e instituição do Sistema de Arquivos do Município.
O Arquivo Público vem superando diversos obstáculos para o
aprimoramento de suas atuações e suas iniciativas já mereceram
o reconhecimento nacional e internacional.
Quando se fala em Arquivo, o senso comum nos remete à idéia
de um local de grande extensão onde estão depositados papéis ve
lhos e acumulados; que as pessoas que lá trabalham os colocam
em caixas, conforme critérios particulares ou aleatórios.
Localizado em São José dos Campos, sob um enorme galpão
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nas dependências da antiga Tecelagem Parahyba de Cobertores
S.A., o Arquivo Público deixou de ser entendido dessa forma,
para ser compreendido como uma instituição estratégica para a
administração pública, servindo como ferramenta nesse processo
de superação do entendimento do Arquivo como depósito.
Neste momento em que se discute a questão da informação
em nossa sociedade, o Arquivo Público do Município assume seu
verdadeiro status: o de gestor de informações.
Compete aos Arquivos Públicos o desenvolvimento de uma
política arquivística que possibilite a guarda, a organização, a
conservação e o acesso aos documentos relevantes para o plane
jamento da administração pública, para a comprovação dos atos
públicos e dos direitos pessoais, para a construção da história e
da nossa cidadania.
Dessa maneira, o Arquivo Público do Município de São José
dos Campos, legalmente instituído e com competência para co
ordenar essa política arquivística, vem realizando um grande tra
balho que conta com a participação de diversos profissionais.
Recebe o nome de “Gestão Sistêmica de Documentos e
Informação” o trabalho de identificar os conjuntos documentais
que são produzidos e acumulados no âmbito municipal e elabo
rar tecnicamente, legitimamente, os instrumentos que irão ga
rantir a guarda, a eliminação e o acesso a esses conjuntos, objeti
vando padronizar os procedimentos arquivísticos e normatizar o
fluxo documental, desde sua origem até sua destinação final.
Com essa atividade pretende-se garantir aos Arquivos seu
uso máximo e à Administração Pública, em sua valorização dos
documentos como instrumentos fundamentais para subsidiar
respostas aos munícipes, auxiliar no planejamento do futuro da
administração, instrumentalizar o planejamento urbano, com209

provar e orientar as prestações de contas, informar os projetos
de pesquisa sócio-econômicos, auxiliar na execução de diversos
serviços, inclusive os serviços prestados pelos vereadores.
Aos munícipes essa atividade visa garantir o acesso aos docu
mentos que lhes comprovem direitos; aos pesquisadores, o resgate
dos conjuntos documentais de valor histórico e informativo.
O trabalho desenvolvido no Arquivo Histórico do Municipio
de São José dos Campos foi aceito como modelo no projeto
“Implantação de Arquivos Municipais e Gestão Sistêmica de
Documentos no Estado de São Paulo”, realizado em parceria com
a Universidade do Vale do Paraíba e com o Fórum de Dirigente de
Arquivos Municipais. Esse projeto foi aprovado pela Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Fapesp. Foi também
referência para o projeto aprovado pelo Conselho Internacional
de Arquivos “Cooperação e Integração dos Arquivos Municipais
da Ibero-América e Caribe”. A política de salvaguarda e acesso
à documentação em São José dos Campos se tornou referencial
arquivístico para todo o Brasil, América Latina e Caribe, que foi
coordenado pela profa. Daíse Apparecida Oliveira.
Desde 2003 o Arquivo Público conta com uma nova parce
ria, entre a Universidade do Vale do Paraíba e Câmara Municipal,
resultado das atividades do Projeto Pró-Memória (Decreto
Legislativo n° 32/2003, de 2 de outubro de 2003), cujos benefícios
à comunidade acadêmica e população estão sendo satisfatórios.
A história e a documentação de valor cultural do município são
disponibilizadas pelo Núcleo de Pesquisa Pró-Memória no site
www.camarasjc.sp.gov.br, ampliando o acesso público nacional e
internacionalmente.
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Acervo

Os c o n j u n t o s d o c u m e n t a is custodiados pelo Arquivo Público
do Município de São José dos Campos são provenientes do poder
Executivo, de sua Administração, Direta e Indireta (Fundações,
Empresa Municipal e Autarquia) assim como do poder Legislativo
e de particulares.
Documento de Arquivo: Conjunto de documentos
que independentemente da natureza ou do suporte,
são reunidos por acumulação ao longo das atividades
de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas
(Camargo, Ana Maria de Almeida et ali: 1996: 05).
São considerados documentos de Arquivo todos os docu
mentos que são produzidos e ou acumulados por um órgão ou
pessoa no exercício de uma função ou atividade.
Os documentos provenientes da Administração Direta e
Indireta formam os fundos Administrativos e os particulares for
mam os fundos e coleções privadas.
Arquivo Privado: Conjunto de documentos acumu
lados em decorrência das atividades de pessoas físicas
e jurídicas de direito privado, depositados ou não em
instituições públicas (Camargo, Ana Maria de Almeida
et ali: 1996: 08).
Fundo: Unidade constituída pelo conjunto de docu
mentos acumulados por uma entidade que, no arquivo
permanente, passa a conviver com arquivos de outras
(Camargo, Ana Maria de Almeida et ali: 1996: 40).
A partir dessa definição temos que Fundo é a denominação
de todo e qualquer conjunto documental recolhido pelo Arquivo
Público do Município. Ele pode ser fechado ou aberto.
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Arquivo Permanente: Conjunto de documentos cus
todiados em caráter definitivo, em função de seu valor
(Camargo, Ana Maria de Almeida et ali: 1996: 08).
O Arquivo Público do Município é um Arquivo Permanente,
pois custodia toda a documentação produzida e acumulada por
órgãos públicos ou privados que tenham valor cultural, infor
mativo e probatório. Seu acervo é formado por documentos que
devem ser mantidos organizados, conservados e disponibilizados
por tempo indeterminado. O Arquivo Público não realiza elimi
nações. Os documentos por ele recolhidos são de guarda e custó
dia permanentes.
Recolhimento: Passagem de documento do Arquivo
Intermediário para o Arquivo Permanente (Camargo,
Ana Maria de Almeida et ali: 1996: 64).
O acervo administrativo percorre um caminho até chegar ao
Arquivo Público do Município.
Os conjuntos documentais cumprem uma função em cada
órgão. Cada documento é criado em função de decisões adminis
trativas, necessárias ao andamento das atividades de cada setor
da Administração Pública e também em resposta aos munícipes.
Assim, cada documento que é produzido de forma seriada
tem uma função específica. Ao seu conjunto damos o nome de
Série Documental. Os documentos acumulados também inte
gram as Séries.
Série: Sequência de unidades de um mesmo tipo docu
mental (Camargo, Ana Maria de Almeida et ali: 1996:
69).
Cada Série Documental percorre então um caminho diferente
das demais.
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As Séries são constituídas em cada setor, tramitam, surtem
efeito e de acordo com seu conteúdo são transferidas a outro
Arquivo. Esse Arquivo que recebe esse conjunto documental é
denominado Arquivo Intermediário. O Arquivo Intermediário é
o Arquivo Central ou Geral.
Arquivo Intermediário: Conjunto de documentos ori
ginários de arquivos correntes com uso pouco frequen
te, que aguardam, em depósito de armazenamento tem
porário, sua destinação final (Camargo, Ana Maria de
Almeida et ali: 1996: 7).
Transferência: Passagem de documentos do arquivo
corrente para o arquivo intermediário (Camargo, Ana
Maria de Almeida et ali: 1996: 75).
Contudo, dependendo do conteúdo de cada conjunto docu
mental, o mesmo poderá ser eliminado em seu setor produtor/
acumulador, ou no Arquivo Intermediário, ainda ser recolhido
pelo Arquivo Público do Município, na forma de amostragem ou
guarda permanente.
Todo esse percurso é chamado de ciclo vital dos documentos,
que por sua vez é regulado pelas Tabelas de Temporalidade de
Documentos. A Tabela de Temporalidade de São José dos Campos
é oficializada pelo Decreto n° 10.891/03 de 5 de fevereiro de 2003.
Além das Tabelas de Temporalidade, os Arquivos se utilizam
de outra ferramenta para a identificação e organização dos con
juntos documentais, o Quadro de Classificação de Fundos.
Assim, ao se adentrar em qualquer Arquivo Público, em espe
cial, ao Arquivo Público do Município de São José dos Campos, o
consulente encontrará as fontes de sua pesquisa identificadas por
Série e não por assunto.
No tocante às Coleções, elas são formadas por conjuntos do
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cumentais colecionados por uma entidade privada ou pessoa ao
longo de sua vida. Os conjuntos documentais das Coleções são
identificados por assunto.
Outros documentos que também são disponibilizados na for
ma de assuntos são os provenientes, no caso do Arquivo Público
do Município de São José dos Campos, dos Setores de Referência
e Biblioteca.
O Arquivo Público do Município de São José dos Campos re
cebe quase que cotidianamente acervos novos, contudo até hoje,
ele custodia os seguintes fundos e coleções.
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- ^ ’Fundos Administrativos e Privados

C â m a r a M u n ic ip a l

de

S ã o Jo s é

dos

C a m p o s (1 8 0 3 -1 9 7 2 ): O

Município de São José dos Campos foi criado com a instalação da
Câmara Municipal no ano de 1767. O fundo Câmara Municipal
de São José dos Campos foi o primeiro a ser recolhido pelo APM,
em 1994. Em 1996, houve uma segunda transferência, de um
total de 15 documentos, que foram localizados no arquivo do
Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal. Acervo disponí
vel para consulta.
<

CM 01 - Termo de Arrematação de Contrato - 15 abr. 1818.
C o m p a n h i a d e D e s e n v o l v im e n t o R u r a l e A b a s t e c im e n t o
- C o d r a b (1971-1983): O fundo Codrab - Companhia de

Desenvolvimento Rural e Abastecimento de São José dos Campos
foi recolhido do Arquivo Geral da Prefeitura pelo APM em 1994.
A partir de 2006, já se encontrava ordenado conforme o Quadro
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de Classificação de Fundos Funcional, adotado pelo município.
Acervo disponível para consulta.
C o m p a n h ia M u n ic ip a l d e Á g u a e E s g o t o
d o s C a m p o s - C o m a e (1972): O fundo Comae

de

S ã o Jo s é

- Companhia
Municipal de Água e Esgoto de São José dos Campos foi re
colhido do Arquivo Geral da Prefeitura pelo APM em 1994. A
partir de 2006 já se encontrava ordenado conforme o Quadro
de Classificação de Fundos Funcional, adotado pelo município.
Acervo disponível para consulta.
(1859-1933): O fundo
Delegacia de Polícia de Buquira (atualmente, Município de
Monteiro Lobato, que já pertenceu ao Município de São José dos
Campos), constituído de documentação esparsa, foi recolhido
pelo APM quando de sua criação. Acervo disponível para con
sulta.
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D e p a r t a m e n t o d e C u l t u r a d a P r e f e it u r a M u n i c ip a l /
F u n d a ç ã o C u l t u r a l C a s s ia n o R ic a r d o (1971-2006): A

Fundação Cultural Cassiano Ricardo assumiu as funções ante
riormente exercidas pelo Conselho Municipal de Cultura e pelo
Departamento de Cultura da Prefeitura, extinto no ano de 1985.
Conjunto documental composto pela documentação desses de
partamentos, que vem sendo recolhida sistematicamente desde
1994. Acervo disponível para consulta.
O fundo
Departamento de Relações Públicas da Prefeitura Municipal de
São José dos Campos tem sido recolhido regularmente pelo APM
desde 1994. Acervo disponível para consulta.

D epartam ento

de

R e l a ç õ e s P ú b l ic a s (1990-2005):

D i r e t o r i a d o S e r v iç o d e T r â n s it o d o E s t a d o D e S ã o P a u l o
- I n t e r i o r (1927- 1948): O fundo Diretoria do Serviço de Trânsito

do Estado de São Paulo - Interior foi recolhido ao APM, quando
de sua criação. Acervo disponível para consulta.
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O
fundo Emha - Empresa Municipal de Habitação de São José dos
Campos foi recolhido do Arquivo Geral da Prefeitura pelo APM
em 1994. No ano de 2006 foi ordenado conforme o Quadro de
Classificação de Fundos Funcional, adotado pelo município.
Acervo parcialmente disponível para consulta.
E m p r e s a M u n ic ip a l

de

H a b it a ç ã o - E m h a (1977-1984):

(1911-2006): O fundo Gabinete do
Prefeito foi recolhido do Arquivo Geral da Prefeitura pelo APM a
partir de 1994. Acervo disponível para consulta.
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L a b o r a t ó r io F o t o g r á f i c o d a P r e f e it u r a M u n i c ip a l
d e São J o s é d o s C a m p o s ( 1963- 2006 ): O fundo Laboratório

Fotográfico da Prefeitura Municipal de São José dos Campos
compõe-se de negativos, ampliações e contatos recolhidos pelo
APM desde 1994. Acervo disponível para consulta.
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A d m i n i s t r a ç ã o d a P r e f e it u r a M u n i c ip a l
d o s C a m p o s ( 1923- 2006 ): O fundo Secretaria de

de

Administração da Prefeitura Municipal de São José dos Campos
vem sendo recolhido de forma sistemática do Arquivo Geral da
Prefeitura pelo APM desde 1994. Acervo parcialmente disponível
para consulta.
S e c r e t a r ia d e O b r a s d a P r e f e it u r a M u n i c ip a l d e São
J o s é d o s C a m p o s (1895- 1991): O fundo Secretaria de Obras da

Prefeitura Municipal de São José dos Campos foi recolhido pelo
APM em 1995. Acervo disponível para consulta.
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SOBC - Processos Relativos à Aprovação de Projetos de Edificações
Particulares: Projeto para ampliação de fábrica “Cerâmica Weiss” S. A . à Av.
Rui Barbosa, 747 - Processo: 0414/61.
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P l a n e j a m e n t o d a P r e f e it u r a M u n i c ip a l
d o s C a m p o s ( 1935- 1986): O fundo Secretaria de

de

Planejamento da Prefeitura Municipal de São José dos Campos
foi criado a partir do primeiro recolhimento de documentos do
Arquivo dessa Secretaria para o APM realizada em 1994.

S e c r e t a r ia d e S a ú d e d a P r e f e it u r a M u n i c i p a l d e S ã o
J o s é d o s C a m p o s (1 9 9 2 -2 0 0 5 ): O fundo Secretaria de Saúde da

Prefeitura Municipal de São José dos Campos foi criado a par
tir do primeiro recolhimento de documentos do Arquivo dessa
Secretaria para o APM realizada em 2006.
S e c r e t a r ia
d e Sã o Jo s é

T r a n s p o r t e s d a P r e f e it u r a M u n i c ip a l
d o s C a m p o s (1974- 1998): O fundo Secretaria de

de

Transportes da Prefeitura Municipal de São José dos Campos
foi criado a partir do primeiro recolhimento de documentos do
Arquivo dessa Secretaria para o APM realizada em 2008. Acervo
disponível para consulta.
P a r ó q u ia

de

São José (1882-1885): O fundo Paróquia de São

José foi doado pela Igreja Matriz de São José dos Campos ao APM
em 1995. Acervo disponível para consulta.

L iga d e A ssistê n c ia e C om bate à T u b ercu lo se (1936-1976):
O fundo Liga de Assistência e Combate à Tuberculose integrou a
doação de docum entos esparsos da instituição de assistência ao
grande número de tuberculosos que procuravam a cidade de São
José dos Campos durante a primeira metade do século XX. A Liga
foi fúndada pelo médico tisiologista Ivan de Souza Lopes em 1936
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para atender pessoas carentes. Acervo disponível para consulta.
I r m a n d a d e d e São B e n e d it o (18 3 5 -2 0 0 4): O fundo Irmandade
de São Benedito integrou a doação de documentação diversa da
Igreja Matriz de São José ao APM, em 1995. No ano de 2006,
houve nova doação, desta vez, realizada pelos membros da pró
pria Irmandade. O fundo é formado por Livros de Registro de
Atas. Acervo disponível para consulta. Fábrica de Louças Santo
Eugênio Bonádio (1920-1971): O fundo Fábrica de Louças Santo
Eugênio foi recolhido ao APM em 1994. Trata-se da documenta
ção administrativa restante da primeira indústria de grande por
te a se instalar no Município de São José dos Campos, em 1920.
Acervo disponível para consulta.
O b s e r v a t ó r io A s t r o n ô m i c o G a l il e u G a l il e i (1948-1971):
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LT 02 - Registro de Atas - 25 mar. 1936.

O fúndo Observatório Astronômico Galileu Galilei foi recolhi
do do Depósito da Prefeitura Municipal pelo APM em 1993.
O Observatório, fundado em 1943, pelo Comendador Remo
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Cesaroni funcionou até 1968, quando foi desativado e demolido.
Seu acervo conta com peças tridimensionais também. Acervo dis
ponível para consulta.
fundo Tecelagem Parahyba é
um fundo aberto e foi formado a partir da primeira doação rea
lizada em 1995, sendo constituído de documentação administra
tiva parcialmente ordenada. No correr dos anos de 2001 a 2009,
foram doados novos conjuntos documentais pertencentes à fa
mília proprietária da Tecelagem. Nos anos seguintes novos docu
mentos continuam sendo doados pela Sra. Maria Lúcia Gomes. O
acervo é formado por projetos, plantas, correspondências, docu
mentos contábeis, registros de imóveis, documentos relativos às
propriedades da Tecelagem entre outros. A Tecelagem Parahyba
de cobertores foi uma das primeiras indústrias de grande porte
instaladas em São José dos Campos, na década de 1920. Suas ins
talações são protegidas pela Lei Municipal n° 6493/04 de 05 de
janeiro de 2004.
T e c e l a g e m P a r a h y b a (19 2 0 ): O

fundo
Urbanizadora Municipal - Urbam foi criado a partir do pri
meiro recolhimento de documentos do Arquivo do Cemitério
Municipal, do Centro de São José dos Campos, para o APM, rea
lizado a partir de 1997. No ano de 2002 esse conjunto documen
tal foi restaurado. No ano de 2005, em obediência à Tabela de
Temporalidade adotada pelo município, houve novo recolhimen
to e desta vez, do acervo de todos os Cemitérios. Nesse mesmo
ano, ele foi digitalizado e microfilmado, ficando assim disponível
à consulta pública junto à administração de cemitérios. Acervo
disponível para consulta.

U r b a n i z a d o r a M u n i c ip a l - U r b a m (18 8 2 -1 9 9 6): O
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C a s s ia n o R ic a r d o e C o l e ç ã o M a r ia d e L o u r d e s F o n s e c a
R ic a r d o (1904-1995): Esse Fundo foi criado a partir da doação

dos documentos pertencentes ao escritor Cassiano Ricardo em
fevereiro de 1998 e sua documentação é formada por documen
tos pessoais, familiares e dos órgãos em que atuou como poeta e
político. O acervo foi doado pelo casal Heitor e Sílvia Reali. Nos
anos seguintes a família passou a doar o restante dos documen
tos. Esse conjunto documental se encontra inventariado e no ano
de 2006, o APM deu início às atividades para sua digitalização.
Acervo disponível para consulta.
Esse fundo foi doado pela família ao
APM em 2006. Encontra-se ordenado, mas ainda não disponível
para consulta.
S e v e r o G o m e s (19 3 0 -1 9 9 2):

V i c e n t i n a A r a n h a (1924-2003):

Doação recebida em função
da aquisição do espaço do Sanatório pela Prefeitura Municipal.
Formada por projetos, álbuns de fotografias, livros, recortes de
jornais e objetos tridimensionais. Ainda não está disponível à
consulta.
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Fórum

da

Com arca

de

São J o s é

dos

C a m p o s (1803-1974):

Acervo proveniente de Convênio firmado entre a Fundação
Cultural, o Arquivo Público e o Fórum da Comarca de São José
dos Campos. Formado por processos cíveis e criminais da la e 2a
Varas. Ainda não está disponível à consulta.
‘^ ’Coleções
-Alexandre Penedo (1947-1976) - Acervo disponível para con
sulta.
- Altino Bondesan (1968-1992) - Acervo disponível para con
sulta.
- Amaury Louzada Veloso (1944-1952) - Acervo disponível para
consulta.
- Armando de Oliviera Cobra (1979) - Acervo disponível para
consulta.
- Ayrton Vilaça (Sem Data) - Acervo disponível para consulta.
- Benedito José Batista de Melo (Sem data) - Acervo disponível
para consulta.
- Brasílio Duarte (1983) - Acervo disponível para consulta.
- Carlos Alberto Fernandes Pinto (1932-2003) - Acervo disponí
vel para consulta.
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- Carlos Carnevalli (sem data) - Acervo disponível para con
sulta.
- Colégio Olavo Bilac (sem data) - Acervo disponível para con
sulta.
- Domingos de Macedo Custódio (1980) - Acervo disponível
para consulta.
- Família Prianti Chaves (1920-1940) - Acervo disponível para
consulta.
- Francisco Pereira da Silva “Chico Triste” (1974-1981) - Acervo
disponível para consulta.
- Geraldo Marcondes Cabral (1979-1988) - Acervo disponível
para consulta.
- Gerardo Soares de Meneses Filho/ Ruth Scher de Meneses
(1980) - Acervo disponível para consulta.
- Guilhermina Monteiro (1969-1992) - Acervo disponível para
consulta.
-H élio Pinto Ferreira (1974-1998)
- Izolina Olival Mascarenhas (sem Data) - Acervo disponível para
consulta.
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- Jairo Cézar de Siqueira (1963-1992) - Acervo disponível para
consulta.
- Jansen Filho (1982) - Acervo disponível para consulta.
- Joaquim Figueira de Andrade (1919-1976) - Acervo disponível
para consulta.
- Jornal Diário de São José (1991-2001) - Acervo disponível para
consulta.
- Luiz Facchini (1892-1988) - Acervo disponível para consulta.
- Luiz Wagner Outeiro Hernandes (1999-2001) - Acervo dispo
nível para consulta.
- Odila Bindão (sem data) - Acervo disponível para consulta.
- Remo Cezarone (1979-1988) - Acervo disponível para consulta.
- Rolando Negrão Palma (1989-1991) - Acervo disponível para
consulta.
- Sociedade Veteranos de 1932 - MMDC (1967-1977) - Acervo
disponível para consulta.

- Tânia Bittencourt (1931-1953) - Acervo disponível para con
sulta.
- Terezinha de Carvalho Neves (1880-1980) - Acervo disponível
para consulta.
■-^Referências

ARQUIVO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS; KOJIO, Nadia C. D. M. (org.). Guia do Arquivo
Público do Município de São José dos Campos, 2000.
ARQUIVO PÚBLICO DO MUNICIPÍO DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS; CHAVES, Célio da Silva; UMEDA, Arnaldo Akira.
Município de São José dos Campos: Introdução Histórica,
1996.
CAMARGO, Ana Maria de Almeida et ali. Dicionário de
Terminologia Arquivística. São Paulo: associação dos
Arquivistas Brasileiros - Núcleo Regional de São Paulo/
Secretaria de Estado da Cultura, 1996.
KOJIO, Nadia C. D. M. Arquivo: Gestor da Administração.
Jornal Valeparaibano, São José dos Campos, 20 maio 2001.
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s p r o f e s s o r a s Maria Aparecida Papali e Valéria
Zanetti, Coordenadoras da Série São José dos Campos:
História e Cidade chegam ao terceiro volume da empreitada que estão levando a termo com grande competência e
não menor tirocínio.
Este volume enfoca os problemas, comuns a toda história do
desenvolvimento das cidades da América do Sul, sendo que em
muitas ainda estão presentes, retratando as peripécias de uma
minoria de colonos em conflitos com os donos da terra, os indí
genas, até a superação paulatina dos problemas, com a conquis
ta da cidadania, sem discriminação: todos brasileiros e unidos,
como objetivo final.
Quem quiser conhecer o que ocorreu com a Aldeia São José, sua
transformação em Vila e a seguir na cidade, em fins do século 19,
encontrará neste volume uma resposta, obtida a partir da docu
mentação captada na Câmara Municipal de São José dos Campos,
nem sempre proporcionando as respostas a todas as perguntas.
As historiadoras revelam as dificuldades encontradas na busca
da “verdade”, mediante penosa procura e aquisição subsequente
de respostas que asseguram a autenticidade da descrição propos
ta para o cenário da época.
Como intelectuais interessadas na construção da realidade de
uma época, a partir de provas penosamente obtidas, as professo7

ras e todos aqueles que com elas cooperaram para a fidedignidade
da história obtida merecem elogios. E aguardamos os próximos
volumes que certamente agregarão novos conhecimentos e en
tendimento da nossa cidade.
De todas as formas, vamos apoiar, no que for possível, a edi
toração dos sete volumes programados, bendizendo o apoio da
Petrobras, e oxalá as empresas no Brasil se unam cada vez mais às
universidades, para tarefas como as ora descritas.
As coordenadoras Papali e Zanetti já somam ao seu currícu
lo outra atividade importante, a reconstituição dos arquivos da
Câmara Municipal de São José dos Campos, tratada no 2o volume
da série: “Câmara Municipal de São José dos Campos: Cidade e
Poder”.
Finalizando, cabe também aos historiadores a importante ta
refa de alertar, como vêm fazendo os membros do Clube de Roma,
para os rumos que o crescimento populacional, a poluição, a ex
tinção de florestas, o esgotamento dos aqüíferos, dos solos e dos
mares, o desaparecimento de tantas espécies da flora e da fauna,
que estão conduzindo a Terra, pelo acúmulo da medidas ditadas
pelos interesses imediatos, a um mundo não sustentável.
Congratulações às coordenadoras e a seu grupo de abnegados
colaboradores.
Baptista Gargione Filho, Prof Dr.
Reitor da Univap
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Ê “Memória” nos mostra que ela é o elemento capaz de
aprisionar o tempo e suas emoções. Aprisionar o tem
po vivido em compartimentos capazes de estabelecer referências
sobre um tempo a se viver e livrar-nos de seu viés efêmero.
A memória dá sentido à existência e estabelece as conexões
necessárias para projetar-nos ao futuro de forma menos vulnerá
vel. Portanto, podemos dizer que a memória nos permite tomar
mos as nossas decisões ao longo de nossas vidas.
Daí a sua importância enquanto campo de estudo. Daí a sua
importância para as gerações que nos sucedem. A construção da
responsabilidade histórica por meio do resgate da memória res
gata o próprio homem e sua condição imutável.
A constatação científica de Sidarta Ribeiro nos leva a crer,
mesmo que de maneira metafórica, que o cérebro se compor
ta como um computador quando se trata do gerenciamento da
9

memória. Um experimento realizado por ele mostra evidências
em que determinadas estruturas cerebrais como o hipocampo e o
córtex são ativadas para salvarem dados.
E o que podemos dizer das afirmações de Kathleen McDermott,
da Universidade de Washington, sobre as regiões do cérebro rela
cionadas com a memória e com a habilidade para recordar ima
gens vividas em experiências passadas? O estudo revela que estas
regiões também permitem a cada pessoa projetar o futuro.
Portanto, este novo livro sobre a memória de São José dos
Campos nos permitirá entender como passamos de aldeia à ci
dade e como poderemos projetar o nosso futuro. Ao completar
trinta anos a Refinaria Henrique Lage se orgulha de participar
desse importante projeto.
Paul Edman de Almeida
Gerente de Comunicação da Petrobras
Refinaria Henrique Lage
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têm sido um trabalho de equi
pe, em todos os sentidos. Temos tido a sorte de con
tar com grandes ajudas e contribuições, o que torna
nosso empenho em agradecer a todos um ato bastante compli
cado. Corremos sempre o risco de esquecer alguma pessoa ou
Instituição. Apesar disso, vamos buscar deixar registrado, nessas
páginas, nossos principais colaboradores. Em primeiro lugar,
agradecemos ao Gerente Geral e ao Gerente de Comunicação da
Petrobras, Senhores Cláudio Pimentel e Paul Edman de Almeida,
pelo patrocínio e apoio constante. 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 incentivadores; bem como às nos
sas diretoras da Faculdade de Educação e Artes e do IP&D, Profa
Msc.Valdelis Nunes Pereira e Prof3 Dra Sandra Fonseca da Costa.
A Pró-Reitora de Cultura e Divulgação Acadêmica da Univap,
Prof3 Maria de Fátima Ramia Manfredini, nossos agradecimen
~^"ossas p esq u isas
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tos carinhosos, pelo companheirismo e afeto sempre presen
tes. Aos nossos parceiros da Câmara Municipal de São José dos
Campos, nosso eterno agradecimento e amizade. Agradecemos
aos vereadores Walter Hayashi e Dilermando Dié, que acompa
nharam nossa trajetória durante seus exercícios como presiden
tes da Câmara. Ao Secretário Geral da Câmara, Sr. José Carlos
de Oliveira, agradecemos pela amizade, pelo envolvimento em
nossos projetos e por ser nosso “ombro amigo” no legislativo
da cidade. Ao vereador Alexandre da Farmácia, atual presiden
te, agradecemos o apoio e o entusiasmo com os quais tem brin
dado nossas iniciativas. Agradecemos muito a colaboração da
funcionária da Câmara, Héglide Arruda Costa, bem como dos
motoristas Jessé, Vilela e Valentim, sempre prontos a prestar total
suporte ao nosso Pró-Memória. Nosso carinhoso agradecimento
ao Carlos Magno da Silveira, da Magno Studio, sempre pronto a
realizar com primor seu trabalho gráfico. Ao pessoal da Fundação
Cultural Cassiano Ricardo, somos gratas pelo fornecimento das
fontes históricas e pela atenção com nossos pesquisadores. Em
particular, gostaríamos de agradecer ao presidente da FCCR,
Mário Domingos de Moraes, ao diretor do DPH, engenheiro
Vitor Chuster, ao chefe do Arquivo Municipal Donato Ribeiro, à
historiadora e arquivista Nádia Del Monte Kojio e ao historiador
Antônio Carlos Oliveira Silva. Nossos agradecimentos especiais
ao Arquivo Público de São José dos Campos, ao Arquivo Público
do Estado de São Paulo, ao Arquivo Histórico “Historiador Isaac
Grimberg (Mogi das Cruzes), ao Arquivo Público de Jacareí, à
Biblioteca do IFCH da Unicamp - Maria Helena Segnorelli, à
Gladis Schmidt que nos recebeu em visita à Biblioteca do Collegio
São Luís Jesuítas, à Biblioteca do Pateo do Collegio (São Paulo),
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à Biblioteca do Museu Paulista da Universidade de São Paulo,
ao Arquivo Histórico Municipal Washington Luís (São Paulo).
Agradecemos muito a participação sempre brilhante das profes
soras Estefânia Fraga, Zuleika Sabino Roque e Maria José Acedo
Del Olmo. Não poderíamos deixar de salientar a atuação de nos
sos bolsistas e ex-bolsistas do Núcleo de Pesquisa Pró-Memória,
dos nossos alunos e ex-alunos do curso de História da Univap,
sempre prontos a dialogar com novas fontes e novas possibili
dades historiográficas. Em particular, atuando conosco nesta
edição, agradecemos à Solange Vieira, à Tatiane Nunes Teóíilo,
à Shirley Gomes da Silva, à Nara Rubia Martins, à Suele França
Costa, ao Diovane Ribeiro de Brito, à Vanessa Cristina Oliveira,
ao Alessandro Santana, ao Diego Arêdes, à Luciana Pinheiro
Ramos, à Andréia Christina dos Santos, à Bárbara de Oliveira
Ramos, ao Carlos Eduardo de Quadro, à Cintia Ribeiro dos
Santos, ao Luiz Felipe Dolcemascollo Rossi, ao Marcelo Davies
Pinto e à Monique Mesquita Vaz.
As coordenadoras
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A p r e s e n t a ç ã o d a S é r ie
São José dos C a m p o s : H

is t ó r ia e

C id a d e

São José dos Campos: História
e Cidade significa muito para nós, pois é resulta
do de um projeto acalentado há muitos anos, a rea
lização de um sonho. Somos docentes do curso de História da
Univap, coordenamos o Núcleo de Pesquisa Pró-Memória São
José dos Campos e desenvolvemos estudos 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 realizamos pesquisas e levantamos documenta
ção sobre a história da cidade de São José dos Campos há muitos
anos.
Sabemos o quanto é 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
cidade. Os poucos livros disponíveis nas instituições sobre a his
p re se n ta r a série
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tória de São José nem sempre contam com o rigor de uma pes
quisa de caráter científico e embasamento metodológico criterio
so. Nossa série 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 distribu
ídos nas escolas, bibliotecas públicas e universidades. Para a via
bilização 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 da série, intitulado Os Campos da Cidade:
São José Revisitada, traça um panorama geral sobre a cidade, em
múltiplos aspectos. São vários capítulos com temas variados, des
cortinando 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 segundo livro,

São José dos Campos: de Aldeia a Cidade,
tem uma missão difícil e ao mesmo tempo complexa e desafiado
ra, pois seu objetivo é trazer à tona as discussões sobre os primór
dios da nossa então Aldeia de São José da Parayba, os conflitos en
tre indígenas e colonos, sua transformação em Vila, até se tornar
O terce iro livro,
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cidade no final do século XIX. Tudo isso contando com a escassa
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 histó
ria da cidade. Período rico para a compreensão de toda a lógica
urbanística e industrial de São José, o período sanatorial encerra
contradições e memórias de um tempo que a cidade muitas vezes
quis apagar. Neste livro busca-se evidenciar, registrar, discutir e
refletir sobre uma época que deixou marcas profundas na cons
trução identitária da cidade.
Crescimento Urbano eIndustrialização 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 to livro,

No s e x t o l i v r o , Escola e Educação em São José dos Campos:
Espaço e Cultura Escolar, buscamos identificar a história da edu
cação e do cotidiano escolar em São José dos Campos desde o
século XIX até nossos dias, sob os mais variados aspectos. A edu
cação não poderia deixar de ser tema de um livro sobre a história
da cidade, dada a relevância em que consiste a educação para toda
a nossa sociedade.
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N o s é t i m o l i v r o , São José dos Campos: Cotidiano, Gênero e
Representação, 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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Sobre

as

C oordenadoras

da

S é r ie

’a r i a A p a r e c i d a P a p a l i é historiadora,doutora

em História Social pela PUC/SP, mestre em História
J 'A 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, vincu
lada ao Grupo de Documentação Histórica (Gedoch) da Univap,
docente do Programa de Mestrado em Planejamento Urbano e
Regional; é membro fundadora do Projeto Pró-Memória, autora
do livro Escravos, Libertos e Órfãos: a construção da liberdade em
Taubaté (1871-1895). São Paulo: Annablume, 2003.
J

v

î

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 Fundo, 2002; profes
sora e coordenadora do curso de História da Universidade do Vale

V a léria Z a n e tti é
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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.

S o b r e

o s

A u t o r e s

d o

V o l u m e

I I I

S a n t a n a d a C u n h a possui licencia
tura em História pela Universidade do Vale do Paraíba,
foi estagiário do Núcleo de Pesquisa Pró-Memória São
José dos Campos de 2007 a 2008. Autor de São José do Parahyba:
lessa n d r o

Fragmentos de uma Vila, construção de uma História (1803-1819),
publicado no livro Câmara Municipal de São José dos Campos:
Cidade e Poder; apresentou com o trabalho de conclusão de curso
Brasileiro até a Medula dos Ossos: Nacionalismo e Autoritarismo
em Cassiano Ricardo, em 2008.

possui graduação em
História pela Universidade do Vale do Paraíba (2009) e é auto
ra do trabalho de conclusão de curso Eva, Santa Mademoiselle:
Modelos de feminino no Jornal A Caridade em São José dos Campos,
apresentado para o curso de História em 2009.

A ndreia C h ristin a dos Santos

S i l v a é mestre em História
pela PUC-SP, atuando há onze anos no Departamento de

A ntonio C arlo s O liveira da

21

Patrimônio Histórico (DPH) de São José dos Campos no cargo
de pesquisador onde desenvolve pesquisas sobre a memória e his
tória local, além de ser responsável pelo Programa de Educação
Patrimonial do Departamento. Atuou também como professor
contratado para o Módulo História e Memória no Curso de
Especialização em Cultura Popular Brasileira, desenvolvido pelo
Programa de Pós-Graduação da UNIVAP.
é graduanda em
História pela Universidade do Vale do Paraíba e estagiária do
Arquivo Público do Município de São José dos Campos, localiza
do na Fundação Cultural Cassiano Ricardo.
B árbara

D ias

de O liv eira

Ramos

é graduando em História
pela Universidade do Vale do Paraíba e estagiário do Núcleo de
Pesquisa Pró-Memória São José dos Campos desde 2009; tam
bém estagiou da Fundação Cultural Cassiano Ricardo entre 2008
e 2009.
C a rlo s E d u ard o de Q u a d ro

C in t ia R ib e ir o d o s S a n t o s é graduanda em História pela
Universidade do Vale do Paraíba; foi estagiária do Arquivo Público
do M unicípio de São José dos Campos, localizado na Fundação
Cultural Cassiano Ricardo, entre os anos de 2008 e 2009.

possui licenciatura em História
pela Universidade do Vale do Paraíba; é co-autor do capítulo
A Aldeia Sublevada, ou a Cidade em Construção: Resistência
Indígena na Aldeia de São José dos Campos, publicado no livro
Histori(cidade)s: Um Olhar Multidisciplinar, em 2008; foi estagiá
rio do Núcleo de Pesquisa Pró-Memória São José dos Campos de
D iego Em ílio A lves A rêdes
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2005 a 2006 e apresentou como trabalho de conclusão de curso
Subversão na Aldeia: Indígenas de São José do Paraíba Contra a
Administração Civil (1760 - 1780), em 2006.
é graduando em História pela Universidade
do Vale do Paraíba e estagiou no Núcleo de Pesquisa Pró-Memória
São José dos Campos durante o Io semestre de 2009.
D iov a n e R ibeiro

C. F r a g a é bacharel e licenciada em
História pela PUC/SP, especialista em História do Brasil pela
PUC/SP e doutora em História pela mesma instituição de en
sino, com a tese “A Fábrica de Ferro de São João de Ipanema”.
Professora titular do Depto. de História da Faculdade de Ciências
Sociais da PUC/SP. Responsável pelo projeto, implantação e
coordenação do Programa de Pós-Graduação em 1972, onde
atua como professora no Mestrado e Doutorado. Atua des
de 2007 na coordenação do curso de Especialização “História,
Sociedade e Cultura”, nível Lato Sensu. Pesquisadora integrante
do Grupo de Pesquisa “Poderes, Sensibilidades e Sociabilidades
na Contemporaneidade” e no Núcleo de Estudos Culturais, da
PUC/SP.
E stefân ia K notz

é licenciada em História pela
Universidade do Vale do Paraíba e autora do trabalho de conclu
são de curso Análise dos mitos no livro “São José dos Campos e a
sua História” apresentado para o curso de História em 2008.
L u cian a P in h eir o Ramos

licenciado em
História pela Universidade do Vale do Paraíba e autor do tra
balho de conclusão de curso Abrindo o Armário: História do
Luiz F e lip e D o l c e m a s c o l l o R o ssi é
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Homossexualismo em São José dos Campos, apresentado ao curso
de História em 2009.
possui licenciatura em História pela
Universidade do Vale do Paraíba e é autor do trabalho de conclu
são de curso Análise dos mitos no livro “São José dos Campos e a
sua História”, apresentado para o curso de História em 2008.
M a r c e lo D avies P in to

é historiadora, graduada pela
USP; mestre em História Social pela PUC/SP; membro funda
dor do Projeto Pró-Memória São José dos Campos, professora do
curso de História da Univap e autora de vários livros paradidáticos; atualmente coordena o Núcleo de Pesquisa Pró-Memória
Jacareí.
M o n i q u e M e s q u i t a V a z é graduanda em História pela
Universidade do Vale do Paraíba; é estagiária do Arquivo Público
do Município de São José dos Campos (FCCR) e autora - junta
mente com a ex-aluna Antonia Claudia Silva de Oliveira (2009) do trabalho de conclusão de curso Capela ou Museu? O espaço da
capela Nossa Senhora da Conceição Aparecida, apresentado para o
curso de História em 2009.

M a r ia José A cedo d e l O lm o

N a d ia C so k n y a i D e l M o n t e K o jio possui graduação em
História pela Universidade do Vale do Paraíba (1992). Tem es
pecialização em Arquivologia pela Universidade de São Paulo e
por Alcobendas (Espanha). Mestre em Planejamento Urbano e
Regional pela Universidade do Vale do Paraíba com ênfase em
políticas públicas de patrim ônio cultural (2008). Atualmente é
historiadora do Arquivo Público do M unicípio de São José dos
Campos, na Fundação Cultural Cassiano Ricardo e professora
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do curso de Especialização em Cultura Popular da Universidade
do Vale do Paraíba. Membro permanente do Núcleo de Pesquisa
Pró-Memória.
N a r a R u b ia M a r t in s é graduanda em História pela
Universidade do Vale do Paraíba e estagiária do Núcleo de
Pesquisa Pró-M emória São José dos Campos desde 2009.

possui licenciatura em História pela
Universidade do Vale do Paraíba (2009), foi estagiária do Núcleo
de Pesquisa Pró-Memória São José dos Campos; autora de Entre
a Vila e a Cidade: São José dos Campos no Final do Século XIX,
publicado no livro Câmara Municipal de São José dos Campos:
Cidade e Poder e autora do trabalho de conclusão de curso De
Nossa Senhora do Desterro a São José do Parahyba: Os jesuítas na
história de São José dos Campos, apresentada no curso de História
em 2009.
S h irle y G om es da Silva

S o la n g e V ie ira possui licenciatura em pedagogia; é licen
ciada em História pela Universidade do Vale do Paraíba (2009),
foi estagiária do Núcleo de Pesquisa Pró-Memória São José
dos Campos de 2008 a 2009; autora de São José dos Campos e o
Novo Modelo de Cidade (1900-1930), publicado no livro Câmara
Municipal de São José dos Campos: História e Cidade e autora do
trabalho de conclusão de curso O olhar da História sobre o coti
diano e as idéias camponesas na Arte Religiosa do Vale do Paraíba,
apresentada no curso de História em 2009; atualmente é pós-graduanda do curso de Especialização em Cultura Popular Brasileira
pela Universidade do Vale do Paraíba.
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S u e l e F r a n ç a C o sta é graduanda em História pela

Universidade do Vale do Paraíba e estagiária do Núcleo de
Pesquisa Pró-Memória São José dos Campos desde 2009.

T a t ia n e T e ó fil o é licenciada em História pela Universidade

do Vale do Paraíba (2009), foi estagiária do Núcleo de Pesquisa
Pró-Memória São José dos Campos de 2008 a 2009; é autora de
São José do Parahyba: Fragmentos de uma Vila, Construção de uma
História (1803-1819), e autora do trabalho de conclusão de cur
so São José dos Campos: a cidade dita(e)dura (1964), apresenta
da no curso de História em 2009; atualmente é pós-graduanda
do curso de Especialização em Cultura Popular Brasileira pela
Universidade do Vale do Paraíba.
V a n e s s a C r is t in a M o r a is d e O li v e ir a é licenciada em
História pela Universidade do Vale do Paraíba; foi estagiária do
Núcleo de Pesquisa Pró-M emória São José dos Campos de 2006
a 2007 e autora do trabalho de conclusão de curso A Elevação
da Aldeia de São José do Paraíba (1767-1770), apresentado para o
curso de História em 2007.

Z uleika Stefâ n ia S abin o R oque possui licenciatura e
bacharelado em História pela Universidade do Vale do Paraíba
(2001), e mestrado em História pela PUC/SP (2007); é douto
randa em História Social pela PUC/SP e docente da Rede Pública
e Particular de Ensino de São José dos Campos. Membro do
Núcleo de Estudos Culturais: História, Memória e Perspectivas
do Presente (PUC/SP) e pesquisadora colaboradora do Núcleo de
Pesquisa Pró-Memória São José dos Campos.
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A p resen taç ão do V olum e
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Jo s é D os C a m p o s :

A ld eia

a

C id a d e

e bolsistas
/ \ / ligados ao Núcleo de Pesquisa Pró-Memória, o voluX * me III da série São José dos Campos: História e Cidade
tem grande significado para o avanço de nossas pesquisas sobre
o processo de ocupação e formação do Aldeamento de São José
do Parahyba, núcleo original da cidade de São José dos Campos.
Grandes esforços foram empregados pela equipe e colaboradores
do Pró-Memória no sentido de buscar investigar as origens da
criação do mito José de Anchieta como fundador do aldeamento
inicial. Buscamos também levantar referências documentais que
dessem conta da construção de bases verossímeis da presença dos
primeiros jesuítas em solo joseense. É senso comum na história
de São José dos Campos ter sido o jesuíta José de Anchieta o fun
dador do primeiro núcleo de povoamento da cidade, no entanto,
T 'a co n cep çã o de pesq u isad o res
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não contamos com evidências documentais que possam endossar
tal evento.
Sendo assim, nossas investigações e pesquisas resultaram, nes
te livro, uma resposta à comunidade joseense sobre os primór
dios da nossa cidade.
No primeiro capítulo, intitulado A Fundação da Cidade de São
José dos Campos, os autores Shirley Gomes da Silva, Nara Martins,
Solange Vieira, Valéria Zanetti e Diovane Ribeiro, tiveram a árdua
tarefa de buscar documentação sobre as origens de São José dos
Campos e com isso descortinar uma possibilidade de interpre
tação sobre a fundação do primeiro núcleo de povoamento da
localidade. Na consolidação do capítulo, os autores levantam te
ses sobre a fundação da cidade, refutando algumas e escolhendo
aquela que apresentou mais indícios documentais e possibilida
des interpretativas. Vale a pena ler todas elas e ter uma nova visão
sobre a historia da fundação da Aldeia de São José do Parahyba.
No segundo capítulo, intitulado A elevação da Aldeia de São
José do Parahyba em 1767: o papel das Vilas e Aldeias paulistas no
contexto político do Brasil Colonial, as autoras Vanessa Oliveira,
Maria Aparecida Papali e Valéria Zanetti buscam demonstrar o
papel geopolítico representado por pequenas Aldeias e povoados
da Capitania de São Paulo na segunda metade do século XVIII,
ao serem erigidas à condição de Vilas. Neste estudo foi analisado
especificamente o caso da Aldeia de São José, elevada à Vila em
1767, que, não obstante ser um pequeno e frágil núcleo de po
voamento, foi considerado um local estratégico e politicamente
interessante para a Metrópole.
No terceiro capítulo O Aldeamento de São José do Parahyba:
indígenas, conflitos e administração civil, os autores Maria José
Acedo, Tatiane Teófilo, Suele França Costa e Diego Arêdes bus
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cam discutir toda a complexidade das relações estabelecidas entre
a administração civil da Aldeia de São José, representada à época
pelo Diretor José de Araújo Coimbra, e os indígenas aldeados.
Nesse estudo puderam constatar tensões, conflitos e ações de re
sistência desencadeadas pelos silvícolas, na luta contra a domina
ção colonial.
No quarto capítulo São José dos Campos: A Vida na Abolição
(1888), Maria Aparecida Papali apresenta uma versão modificada
de sua Dissertação de Mestrado, buscando visualizar a cidade de
São José dos Campos no final da escravidão, por meio dos edito
riais, artigos e anedotas veiculados no jornal A Vida entre 1887 e
1888. Nesses discursos, evidencia-se a construção de uma memó
ria racista e excludente em relação aos ex-escravos e descendentes
da senzala.
No quinto capítulo Representações do indígena da Aldeia de São
José na Obra de Agê Junior, os autores Estefânia Fraga, Antonio
Carlos O. da Silva, Alessandro Santana, Luciana Ramos e Marcelo
Davies Pinto, buscam refletir sobre os significados da memória
construída sobre os primeiros habitantes da Aldeia de São José,
por meio da obra didática do jornalista Agê Junior, sabendo-se
que seu livro São José dos Campos e sua História, publicado ini
cialmente em 1977, foi amplamente divulgado nas escolas e bi
bliotecas da cidade, permanecendo até hoje, para boa parte dos
cidadãos joseenses, como livro referência sobre a história local.
No sexto capítulo Anchieta, mito fundador de São José dos
Campos: possibilidade de pesquisa e de interpretação, as auto
ras Estefânia Canguçu Fraga e Zuleika Stefânia Sabino Roque
buscam discutir as vias utilizadas pela cidade de São José dos
Campos, entre as décadas de 1970/90, na busca pelo “atestado
de nascimento da cidade”, no dizer das próprias autoras. É nes
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se momento que São José concentra esforços na construção de
uma memória de sua gênese, criando o mito de José de Anchieta
como fundador da Aldeia de São José do Parahyba. Nesse estudo
as autoras consultam diversas fontes, enfatizando o papel decisi
vo de Cassiano Ricardo e Agê Junior no processo de construção
do mito Anchieta.
No sétimo capítulo Entre fundos e documentos: o Arquivo
Público do Município de São José dos Campos, Nadia Del Monte
Kojio e sua equipe de alunos do Curso de História da Univap,
estagiários da Fundação Cultural, buscam demonstrar a gran
de relevância dos arquivos históricos municipais, em especial o
Arquivo Histórico da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, fa
zendo um resumo dos principais fundos e documentos que se
encontram disponíveis para consulta pública.
Maria Aparecida Papali

1
A Fu n dação
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S ã o Jo sé d o s C a m p o s

Shirley Gomes da Silva
Solange Vieira
Valéria Zanetti
Nara Rubia Martins
Diovane Ribeiro

2003 , q u a n d o

o Núcleo de Pesquisa Pró-Memória era
ainda um projeto, tínhamos como objetivo fundamental a
coleta e organização de fontes que esclarecessem a respeito
da fundação da cidade. Iniciamos a pesquisa tendo como base
a leitura de memorialistas e de antigos almanaques, que sempre
nos conduziam à figura de José de Anchieta como o fundador do
núcleo que originou a cidade de São José dos Campos.
Partindo dessa constatação, intencionávamos entender o pro
cesso de povoamento da região, buscando os projetos de colo
nização do Vale do Paraíba pela coroa portuguesa, tendo como
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agente desse empreendimento o nobre padre da Companhia de
Jesus.
As pesquisas realizadas em algumas instituições nacionais e
internacionais que guardam documentação histórica referente ao
Brasil no período colonial nos induziram a alguns questionamen
tos e nos levaram a algumas constatações1. O primeiro deles diz
respeito ao fundador. A história de São José dos Campos, desde
seus primórdios, esteve ligada à imagem de Anchieta; no entanto,
as fontes arroladas, detidamente analisadas, não mencionam o
padre como aquele que deu origem ao povoado.
Até então, a indiscutível origem da cidade passou a ser um dos
grandes desafios do nosso núcleo de pesquisa. Não intencionamos desbancar históricas interpretações, mas expor um debate
que, como historiadores, não poderíamos deixar que não viesse
à baila.
Trataremos aqui de abordar algumas teses a respeito da fúndação de São José dos Campos que, em seu princípio, se constituiu
em um aldeamento de índios montado, num primeiro momento,
sob comando de padres jesuítas e posteriormente sob adminis
tração civil.
Antes, porém, é importante esclarecer que revirar a história
1 Vasculhamos o acervo histórico das principais instituições de pesquisa
no Brasil em âmbito nacional e municipal, tais como o Arquivo Nacional e a
Biblioteca Nacional, ambos no Rio de Janeiro, o Arquivo Público do Estado de
São Paulo, o Arquivo Municipal de São José dos Campos, o Arquivo Histórico
de Mogi das Cruzes e de Jacareí, além das bibliotecas do Instituto de Filosofia
e Ciências Humanas da Universidade de Campinas - Unicamp, do Pateo do
Collegio de São Paulo, do Museu do Ipiranga e do Colégio São Luís, ambas em
São Paulo. Foram também realizadas pesquisas em cópias digitalizadas de docu
mentos do acervo da Torre do Tombo em Portugal, reunidos no Projeto Resgate,
coordenado pelo Professor Dr. Jobson Arruda.
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dos primórdios de uma cidade e buscar seus indícios de compro
vação que relacione esse ou aquele fundador pode parecer algo
irrelevante, dada às complexidades que a questão suscita. No en
tanto, é de fundamental importância trazer à tona uma história
verossímil, sobretudo para dar o entendimento de todo um pro
cesso de embate, entre o poder secular e laico, num momento de
múltiplos interesses de ocupação do Novo Mundo.
Dar à sociedade joseense em particular e à comunidade aca
dêmica, de forma geral, uma história isenta e imparcial, funda
mentada em evidências históricas, é certamente um convite à
desconstrução daquela história confortante que os antigos his
toriadores apregoavam. Não há dúvidas que é desconfortante a
exploração de uma memória longínqua marcada pelo paradigma
da ordem, mas, ao mesmo tempo, não podemos negar o constan
te processo de reconstrução histórica.
Abordaremos teses a respeito da fundação da cidade tendo as
fontes históricas como ferramenta da argumentação.
■=^A fundação de São José pelos “memorialistas”

Em

1925,

E ug ênio E g as , historiador do Instituto Histórico

e Geográfico de São Paulo (IHGSP), publicou uma série de li
vros em celebração ao centenário da Independência, festejado
três anos antes. Os dois exemplares intitulados “Os Municípios
Paulistas” apresentam um sistemático e ufanista perfil das cida
des de São Paulo que, além de exaltar os atributos naturais como
riquezas minerais, topografia e salubridade do clima e arrolar da
dos numéricos sobre economia, população e extensão territorial,
pretende esclarecer a origem histórica destes municípios.
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F ig. i: Folha de rosto de

\

“Os Municípios Paulistas”
de Eugênio Egas.
Fonte: Biblioteca IFCH da
Unicamp - Coleção Sérgio
Buarque de Holanda.

Após a introdução, onde uma possível incoerência de dados
é justificada pelo incomensurável esforço do autor para reunir e
comparar informações, Egas descreve os predicados econômicos
e naturais de São José, cidade cuja fundação teria sido empreen
dida pelo missionário da Companhia de Jesus2 , Padre José de
2. Sobre a Companhia de Jesus vale situar o leitor quanto ao seu papel na
colonização do Brasil. Após o duro golpe da Reforma Protestante, movimento
que chacoalhou as bases da Igreja Católica ao criticar sua postura ética, filosó
fica e pedagógica, foi concebido pelos cardeais reunidos em Concílio na cidade
italiana de Trento, um modelo de ação pastoral denominado Contrarreforma,
que tinha por objetivo reaver a posição hegemônica da Igreja, ameaçada pe
las novas denominações religiosas. Partindo do pressuposto que a Europa seria
um “Continente Perdido” contaminada pela “infidelidade”, e visando à m anu
tenção de sua preponderância ideológica, a Sé Romana lança-se de bom gra
do aos intentos expansionistas das potências européias. Assim, o novo mundo
oferece-se como campo aberto para esse processo, cabendo, principalmente à
Companhia de Jesus, ordem religiosa fundada por Santo Inácio de Loyola em
1538, promover a obra de cristianização dos índios e colonos, assegurada pela
Coroa Portuguesa, por meio da instituição do “catequismo” (Neves, 2007: 127).
A chegada dos jesuítas para a ocupação do planalto, por sua vez, se deu em
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Anchieta (1534 - 1597) na segunda metade do século XVI.
Segundo Egas, o agrupamento humano primordial de São
José tem sua origem na chamada Aldeia3 do Rio Comprido; in
formação, retirada de publicações oficiais cuja fragilidade o pró
prio autor reconhece.
Neste contexto cabe lembrar que uma destas “publicações ofi
ciais”, o relatório apresentado pela Comissão Central Estatística de
São Paulo em 1888, ao então presidente da província, Francisco de
Paula Rodrigues Alves, conhecido como Conselheiro Rodrigues
Alves4 trouxe as mesmas afirmações de Egas sobre as origens de
1548, pela frota de Tomé de Sousa. Segundo Monteiro, num primeiro momento,
os inacianos serviriam aos interesses da Coroa como instrumentos da política
de desenvolvimento ao mesmo tempo em que atuavam como contraponto à
dizimação deliberada dos índios praticada pelos colonos. Mas, por outro lado,
esse controle e preservação dos índios era no caráter de regimentá-los enquanto
“trabalhadores produtivos” (Monteiro, 1994: 36), conforme será discutido mais
à frente neste capítulo.
3. O autor não empreende aqui qualquer diferenciação conceituai entre
“Aldeia” e “Aldeamento”. Neste contexto, a denominação “Aldeia” é genérica a
toda forma de agrupamento indígena. De fato, a diferenciação de tais conceitos
é discussão recente no campo da historiografia. Pasquale Petrone, em 1995,
define Aldeamento como “forma pioneira de organização e utilização do espa
ço, decorrente do processo de colonização européia” (Petrone, 1995: 139), que
distando-se das características estruturais da comunidade pré-colonial, dora
vante chamada Aldeia, depreende uma ruptura de múltiplas direções no inte
rior da sociedade nativa. O aldeamento consiste, portanto, num espaço destina
do à “civilização” e doutrinação, onde o aborígene tem sua vida sistematizada
pelo modus vivendi europeu, congregando a incorporação da religião católica
com o trabalho árduo, sendo seus maiores idealizadores os padres jesuítas da
Companhia de Jesus. Ver Petrone, 1995.
4. Segundo Bassanezi e Bacellar, no século XIX, proporcionalmente à ex
pansão dos cafezais pelo território paulista e o consequente enriquecimento da
região, verifica-se uma crescente preocupação da administração provincial em
conhecer detalhes sobre a população e economia dos municípios. Tal preocu
pação resulta na publicação dos relatórios estatísticos de 1836, 1854- 55 e 1886
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São José, embora o autor não especifique tal referência.
As semelhanças entre os textos produzidos pela comissão
central de estatística e por Egas possivelmente se expliquem por
uma referência comum: Azevedo Marques5, que foi (provavel
mente) um dos pioneiros a atribuir a Anchieta o povoamento do
Rio Comprido, com a publicação de “Apontamentos Históricos,
Geográficos, Biográficos, Estatísticos e Noticiosos da Província de
São Paulo”, em 1879.
Marques defende que a Aldeia de São José estaria intimamente
ligada a São Paulo primordial, uma vez que grupos aldeados oriun
dos das terras de Piratininga, fugindo às duas vias de exploração que
se digladiava6, teriam se embrenhado pelas matas da província, che
gando à região do Rio Paraíba por volta 1564 (Marques, 1952: 389).
Ao longo dos anos, Marques e Egas encontraram “devotados
seguidores”, dos quais podemos citar Napoleão Monteiro, João
(publicado em 1888). O “Relatório de 1888 enviado ao Presidente da Província de
São Paulo" é peculiar por interessar-se não só pelos dados populacionais, mas
também pelo levantamento das “divisas municipais, dos aspectos geográficos
e econômicos, da história, instrução e divisão eclesiástica de cada município”
(Bassanezi e Bacellar, 2002:117). A Comissão Central de Estatística da Província
de São Paulo, criada em 1886 para este fim, porém, repassou tal obrigação às
subcomissões regionais que, segundo o autor, contavam apenas com o “trabalho
gratuito da Igreja e de funcionários públicos locais, e tendo como consequência
a inequívoca má vontade desses recenseadores em promover uma tarefa que
lhes sobre carregava, mas não remunerava” (Idem: 127), resultando num relató
rio sem rigor científico e com inúmeras falhas de contagem e, principalmente,
transcrição.
5. Azevedo Marques teria concluído esta obra em 1879, entretanto, a edição
e publicação ocorreram após sua morte, por D. Pedro II (Camargo, 1985).
6. Segundo John Monteiro, colonos e jesuítas, dotados de pontos de vis
ta divergentes quanto à legitimidade da exploração da mão-de-obra indígena
travam, principalmente no decorrer do século XVI, um profundo embate, que
tendo em Piratininga seu foco principal, contribuiu para a expansão dos aldea
mentos pelo interior da província (Monteiro, 1994).
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Netto Caldeira, Edward Simões, ou ainda Cassiano Ricardo, que
não hesitou em reafirmar o quanto os “anos de tradição” pode
riam figurar como prova suficiente à falta de documentação.
O autor joseense que alcançou maior notoriedade foi Agê
Junior, ganhador do concurso promovido em 1977 pela Prefeitura
Municipal, com o objetivo de eleger a melhor monografia sobre
a origem de São José. O livro intitulado “São José dos Campos e
sua História” traz novamente a afirmação categórica: “a Aldeia do
Rio Comprido existiu e foi fundada pelo Padre José de Anchieta”
conforme, segundo Agê Junior, “renomados historiadores vêm
afirmando há mais de 100 anos ”7 (Agê Junior, 1977: 7).
Tal teoria apresenta-se fragilizada dada a inexistência de do
cumentação comprobatória, muito embora este fato não seja em
pecilho à manutenção dos estudos dos autores que, ao longo dos
anos, reafirmaram a inquestionabilidade da participação de José
de Anchieta na fundação de São José dos Campos, tornando-a a
versão “oficial” da origem da cidade.
«^•’A fundação da Aldeia de São José pelos documentos

Foi aldeada na segunda metade do
século XVI por uma parte dos índios
guaianases emigrados de Piratininga,
sob tutela do Padre José de Anchieta
(Marques, 1952).
Teria mesmo Anchieta fundado a Aldeia que deu origem à ci
dade? Diversos foram os caminhos percorridos para chegarmos,
7. A discussão historiográfica acerca desta afirmação será trabalhada no ca
pítulo Anchieta, mito fundador de São José dos Campos: possibilidade de pesquisa
e de interpretação (Fraga e Roque, 2010).
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enfim, a uma resposta plausível que fornecesse informações e da
dos sobre o surgimento da Aldeia de São José. Dos diversos estu
dos que versam sobre a origem das cidades paulistas, a pesquisa
desenvolvida por Azevedo Marques se destaca pela contribuição
e riqueza de informações que ainda hoje são utilizadas na cons
trução da história dos municípios paulistas.
O mesmo grau de importância é dado à obra de Eugênio Egas,
que tem como base os estudos de Azevedo Marques. Dessa forma,
o trabalho de Marques tornou-se vital durante as pesquisas sobre
o surgimento do município joseense.
Outros autores também contribuíram para o entendimento
dessa questão, no entanto, acabaram por reproduzir teorias já
consagradas.
Se traçássemos uma linha cronológica com o nome dos prin
cipais autores que tratam da origem da cidade de São José dos
Campos em que figura o padre jesuíta José de Anchieta como
fundador da Aldeia de São José teríamos: Azevedo Marques
(1879), Eugênio Egas (1925), Agê Junior (1977) e enfim Pasquale
Petrone (1995).
Segundo Azevedo Marques:
Em lugar pouco distante do atual assento desta po
voação (São José dos Campos) foi aldeada na segun
da metade de século XVI (provavelmente em 1564)
uma parte da tribo de índios “guaianases” emigrados
de Piratininga, sob a tutela do Padre José de Anchieta,
mas esse aldeamento foi algum tempo depois abando
nado pelos jesuítas, que obtiveram, pelos anos de 1643
a 1660, diversas datas de terras e com os índios que res
tavam daquele primeiro aldeamento estabeleceram ou
tros em suas fazendas. Foi o princípio dessa povoação
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(apud Siqueira, 1962: 389).
Hélio Damante, que fez parte da comissão julgadora do con
curso no qual Agê Junior foi o vencedor, criticou veementemente
a tese que considera o padre jesuíta José de Anchieta o fundador
da Aldeia de São José no século XVI. Sua crítica e seu posicio
namento contrários aparecem na apresentação do livro do jor
nalista Agê Júnior e em seu ensaio sobre a história de São Paulo,
Coleção Nova Paulística (1971), com compilação de informações
sobre as cidades paulistas.
Para Damante, embora seja do século XVI uma das primeiras
notícias históricas que se tem da região do Vale do Paraíba (refe
rente a confrontos em represália aos constantes ataques promo
vidos por índios Tamoio 8 à recém fundada Vila de São Paulo),
não há elementos que comprovem a fundação da Aldeia de São
José no século XVI, muito menos sobre a participação de José de
Anchieta como seu fundador, tese que, a seu ver, seria fruto de um
equívoco de Azevedo Marques (Silva, 2009: 37).
A repercussão alcançada pela figura de José de Anchieta como
patrono fundador do município de São José dos Campos tor
nou necessária a análise de elementos que pudessem confirmar
ou desmistificar a figura do jesuíta como fundador da Aldeia de
São José partindo da análise do conflito registrado na carta de
Anchieta de 1561, como o primeiro episódio histórico ocorrido
na região do Vale do Paraíba e da transferência dos Guaianá que
deu origem a aldeias administradas e organizadas pelos padres
jesuítas na segunda metade do século XVI.
Nossas pesquisas nos levaram ao episódio reconhecido por
Benedito Prezia e Hélio Damante como uma das primeiras no
8.

Os Tamoio são também conhecidos como Tupinambá.
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tícias históricas que se tem da região do Vale do Paraíba. O con
fronto em represália aos constantes ataques promovidos por
índios Tamoio aparece narrado pelo padre José de Anchieta na
carta de 30 de julho de 1561, escrita ao provincial da Companhia
de Jesus, Diego Laynes, e pelos oficiais da Câmara de São Paulo
em carta dirigida à rainha d. Catarina em 1561.
Neste documento José de Anchieta além de descrever a distân
cia entre a Vila de São Paulo, de onde partiram os colonos e a pro
vável localização da tribo Tamoio, faz uma descrição minuciosa
do caminho percorrido pela campanha.

Fig. 2: Guerrilhas
- Johann Moritz
Rugendas.
Fonte: Site Virtuália
- O Manifesto Digital.

Anchieta narrou ainda como se deu esse confronto, que re
sultou na morte de três portugueses e de vários índios, dos quais
sobraram apenas algumas crianças, levadas posteriormente para
a Casa de São Paulo, em Piratininga. O confronto teria ocorri
do durante a Semana Santa do ano de 1561, segundo Benedito
Prezia, sob o comando de Jorge Moreira9, provavelmente onde
9. Jorge Moreira era português e chegou a São Vicente em 1545, casando-se
com Isabel Velho. Foi povoador de Santo André da Borda do Campo, onde em
1557 exerceu o cargo de almotacel (inspetor de pesos e medidas responsável por
fixar preços das mercadorias). Em 1550, foi um dos promotores da mudança
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hoje se localiza a cidade de São José dos Campos. Conforme fonte
consultada por Prezia,
Depois de uns cinco ou seis dias e marcha, provavel
mente na altura de São José dos Campos, o grupo en
frentou “muytas casas fortes com quatro cercas muito
fortes ao redor a maneyra de muros como se foraõ bramquos e Junto com ysto muytos arcabuzes He poluora
[pólvora] e espadas que lhe dam os framçeses (apud
Prezia, 2008: 258).
A Carta dos Oficiais da Câmara da Vila de São Paulo dirigida
à rainha d. Catarina comprova a participação de Jorge Moreira
como líder da campanha organizada contra os gentios do Vale do
Paraíba. Embora não seja citado em nenhum momento o nome
de José de Anchieta, a carta dos oficiais da câmara de São Paulo
traz em seu texto uma importante informação a respeito da fun
dação da cidade de São José dos Campos. Neste documento foi
ressaltado o líder da campanha, Jorge Moreira.
A contribuição de Jorge Moreira à historiografia sobre a ori
gem da cidade destaca-se pelas informações presentes em sua
biografia. A presença de José de Anchieta limita-se apenas ao
papel de intérprete da campanha organizada em 1561 conforme
narrativas de época a seguir: “Em 1561, chefiou uma expedição
contra os índios do vale do rio Paraíba, na qual Anchieta seguiu
como intérprete” (Porchat, 1993: 97-98).
A obra Carta dos Primeiros Jesuítas do Brasil (1558-1563) de
Serafim Leite traz a transcrição da carta de 30 de julho de 1561.
Leite, por sua vez, considera que a campanha organizada pelos
da vila de Santo André para a de São Paulo de Piratininga. Dentre os cargos
que exerceu estão os de ouvidor da capitania de São Vicente, juiz ordinário na
Câmara da Vila de São'Paulo, e em 1575, capitão da vila (Porchat, 1993: 97-98).
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colonos contra os “tamoios do Parahyba” contou com a partici
pação de dois religiosos pertencentes à Companhia de Jesus, o
padre Manuel de Paiva10, que deveria ministrar missas, e o irmão
Gregório Serrão 11 , que teria desempenhado nessa campanha o
papel de intérprete, a mesma função desempenhada por José de
Anchieta.
De acordo com Leite, os padres da Companhia de Jesus apenas
acompanharam Jorge Moreira em sua campanha militar contra
10. Padre Manuel de Paiva era português e chegou ao Brasil com aproxi
madamente 42 anos. Após exercer o cargo de reitor do Colégio da Bahia em
1551, acompanhou o Padre Nóbrega até a Capitania de São Vicente. Em 1554,
participou da fundação da residência de São Paulo de Piratininga, permane
cendo com o cargo de superior. De setembro do mesmo ano a 1560, estava na
Vila de São Vicente, pregando e confessando a população local, até que passou
a acompanhar a expedição de guerra contra os Tamoio, para atender espiritu
almente os soldados e os índios cristãos que compunham a expedição. Nessa
expedição foi auxiliado pelo Irmão Gregório Serrão, que era o língua que levava.
Em 1562, dirigiu-se à Bahia, assumindo a reitoria do Colégio. Em 1564, residiu
na Capitania do Espírito Santo como encarregado da instrução dos escravos
distribuídos pelos engenhos e fazendas, além disso, fazia pregações e confissões
na vila de Vitória e visitas às aldeias dos índios das proximidades. Permaneceu
ali o restante de sua vida, vindo a falecer em 1584 (Kist, 2008: 121).
11. Padre Gregório Serrão era português. Chegou ao Brasil aos 26 anos ain
da estudante e doente (era tido por incurável). Assim que chegou foi enviado a
Porto Seguro, juntam ente com outro jesuíta, o Padre Ambrósio Pires. Em 1553
em São Vicente residia na Aldeia de Maniçoba, com os padres Francisco Pires
e Vicente Rodrigues, para ali tomar conta de uma escola de ler e escrever. Em
1555, já no Colégio de São Paulo atuou sob os ofícios de soto-ministro, cozi
nheiro e dispenseiro. Pouco tempo depois, residindo na Aldeia de Geraibatiba,
juntam ente com o Irmão Manuel Chaves; aprendeu a língua brasílica e alfabe
tiza os meninos índios da aldeia. Foi em meados de 1560, já como ministro do
Colégio de São Paulo, que acompanhou como língua, o Padre Manuel de Paiva
na expedição contra os Tamoio. Em 1561, em Piratininga, instruiu os índios na
doutrina cristã, na língua brasílica. Por volta de 1562, foi enviado à Bahia, para
complementar seus estudos e ser ordenado sacerdote. Adoentado, morreu em
1586 a caminho do Colégio do Rio de Janeiro (Kist, 2008: 131).
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os Tamoio do Vale do Paraíba. José de Anchieta, teria a incumbên
cia apenas de elaborar a carta relatando o episódio ao provincial
da Companhia de Jesus, Diego Laynez (Leite, 1954).
Exceto as biografias de Jorge Moreira, capitão da campanha
promovida pelos moradores da Vila de São Paulo, não foi encon
trado nenhum outro documento que comprovasse a participação
direta do jesuíta no confronto entre índios e colonos ocorrido no
Vale do Paraíba em 1561 e sequer sua atuação como fundador do
aldeamento.
Em nenhum momento da carta de Anchicta c da carta dos
oficiais da Câmara de São Paulo aparece alguma menção sobre o
estabelecimento tanto de jesuítas quanto de colonos na região. A
única informação que temos após o conflito presente na carta de
José de Anchieta é a da transferência dos “inocentes”, crianças que
sobreviveram ao embate para a Casa de São Paulo. Por outro lado,
na Carta dos oficiais da Câmara, assinada por Jorge Moreira, há
uma solicitação feita à rainha d. Catarina para que providenciasse
a vinda de colonos para a capitania de São Paulo, promovendo a
sua ocupação para evitar os constantes ataques dos índios.
Como vimos, além de José de Anchieta, outros nomes apare
cem na documentação do século XVI: os jesuítas Manuel de Paiva
e Gregório Serrão e o capitão da campanha, Jorge Moreira.
Contudo, outro episódio da história de São Paulo parece
ter sido utilizado por Azevedo Marques para atribuir a José de
Anchieta o papel de fundador da Aldeia de São José. Segundo
consta num relatório para o Presidente da província de São Paulo
de 1888,
A povoação teve seu começo na segunda metade do sé
culo XVI, por um aldeamento de parte da tribu de índios
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Guaynases, emigrados de Piratininga, sendo fundada
no alto do Rio Comprido, à distancia de 10 quilometros
da atual cidade, pelo padre José de Anchieta (Relatório
de 1888: 519).
O ato da transferência de índios Guaianá promovida pelos
padres jesuítas aparece tanto nas atas da Câmara da Vila de São
Paulo do século XVI, quanto na carta de José de Anchieta datada
de 1580. Neste momento as aldeias para as quais os indígenas fo
ram levados em 1560 pelos jesuítas receberam as sesmarias. Para
Kok:
Se as primeiras aldeias coloniais 12 foram fundadas em
1560 sobre aldeias tupiniquins pré-cabralianas, foi so
mente a 12 de outubro de 1580 que a situação se re
gularizou, quando os índios cristãos das aldeias de
Conceição de Nossa Senhora dos Pinheiros e de S.
Miguel receberam as datas de sesmarias de seis léguas,
medida padrão da época, das mãos do capitão Jerônimo
Leitão (2009: 4-5).
Considerando assim, que os primeiros aldeamentos 13 colo
niais surgiram por volta de 1560, não é de se estranhar que a dé
cada de sessenta do século XVI seja considerada principalmente
pelos memorialistas como o período no qual teria sido fundada
a Aldeia de São José.
Em busca de fontes acerca da fundação da cidade de São José
dos Campos, nossas pesquisas nos encaminharam para dois im
portantes marcos históricos: a transferência dos índios Guaianá
de Piratininga para o Vale do Paraíba e a concessão de sesmarias
12. Aldeamentos.
13. Os primeiros aldeamentos abrigavam os grupos indígenas que habita
vam a região, sobretudo os Tupiniquim e os Guaianá (Monteiro, 1994: 43).

para as comunidades indígenas aldeadas.
Para Frei Gaspar Madre de Deus o motivo que ocasionou o
“deslocamento” dos índios Guaianá foi a apropriação portuguesa
das terras indígenas. “Os Guaianazes oriundos de Piratininga e
mais índios ali moradores vendo que iam concorrendo portu
gueses e ocupando as suas terras desampararam S. Paulo” [...]
(Madre de Deus, 1975: 125).
Entretanto, Frei Gaspar Madre de Deus não menciona o al
deamento joseense como local para onde os índios emigrados de
Piratininga teriam se dirigido:
Os Guaianazes oriundos de Piratininga e mais índios
ali moradores vendo que iam concorrendo portugueses
e ocupando as suas terras desampararam S. Paulo e fo
ram situar-se em duas aldeias, que novamente edifica
ram uma com o título de Nossa Senhora dos Pinheiros
e outra com a invocação de S. Miguel (Madre de Deus,
1975: 125).
As atas da Câmara da Vila de São Paulo do século XVI, por di
versas vezes, também mencionam essas duas aldeias, São Miguel
e Pinheiros. Contudo, em nenhum momento há menção ou qual
quer outro indício sobre a existência da Aldeia de São José. O
próprio José de Anchieta, ao referir-se à transferência de índios
para outras aldeias mencionou apenas as aldeias citadas acima.
Nas palavras de Kok:
Anchieta também fez referência ao deslocamento dos
habitantes das doze aldeias para duas, S. Miguel e
Pinheiros, e informa: “Entre ambas terão 1.000 pesso
as, e há nesta terra muito bom aparelho para conversão
por haver ainda grande número de gentio não muito
longe” (2009: 4-5).
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Soa estranho que fosé de Anchieta, tão afamado jesuíta, re
verenciado por memorialistas como fundador da cidade de São
fosé dos Campos, não tenha deixado nenhum registro desse im
portante feito.
Embora a figura de José de Anchieta apareça em diversos es
tudos, e até mesmo em documentos oficiais como o Relatório
de 1888 enviado ao Presidente da Província de São Paulo como
o responsável pela transferência de índios Gtiaianá não encon
tramos nenhuma evidência documental que possa afirmar cate
goricamente que Anchieta tenha fundado a Aldeia de São José.
Tampouco as diversas obras e estudos biográficos como as pri
meiras biografias escritas após a morte de Anchieta em 1597 e
trabalhos de Quiríco Caxa (1598) e Simão de Vasconcelos (1672)
ou até mesmo trabalhos mais recentes, como os livros publicados
do Padre Hélio Abranches Viotti mencionam o episódio da fun
dação de São José dos Campos por Anchieta.

Fig 3 : José de Anchieta.
Fonte: Site Governo de
Mem de Sá (1558- 1572).
46

Nem mesmo na narrativa das cartas escritas pelo próprio
Anchieta aparece essa informação. A única evidência da atuação
de José de Anchieta na região que fica entre Jacareí e São José
dos Campos está presente na biografia do líder da campanha dos
colonos da Vila de São Paulo contra os “tamoios do Parahyba”,
episódio em que Anchieta aparece como intérprete, função que
desempenhou graças à grande facilidade e interesse em aprender
a língua brasílica.
‘"=5=’A atuação dos paulistas na origem do povoamento da
Aldeia de São José

Ângelo Affonso, Antonia Pedrosa de Moraes e
Francisco João Leme pediram, em 1650, ao capitão-mor
Dionysio da Costa, grandes sesmarias, allegando que queriam
povoar o Parahyba, do termo de Jacarehy
(Relatório apresentado ao Excelentíssimo
Senhor Presidente da Província de
São Paulo do anno de 1888: 519).
Azevedo Marques, além de apresentar o jesuíta José de
Anchieta como o fundador da cidade de São José dos Campos,
ainda faz referência a uma doação de sesmarias 14 com data de
14.
De acordo com Raimundo Faoro, em linhas gerais, as Sesmarias trata
vam da distribuição de terras aos colonos. Servindo como ponto de apoio a obra
política e comercial da colonização, nelas fixavam o centro da empresa lusitana,
pois se calcavam na agricultura, no espessamento das populações (povoamen
to) e não menos importante na criação de riquezas para exportação. Segundo o
autor, as normas jurídicas que orientavam a distribuição das terras aos colonos
baseavam-se na lei consolidada por D. Fernando I no século XIV. Nesse sentido,
a terra passa a se desprender de seu caráter de domínio adstrito aos proprietá47

1650, tendo como beneficiários Francisco João Leme- também
conhecido como Francisco Branco, Ângelo (Antonio) de Siqueira
Afonso 15 e Antonia Pedrosa de Morais (1952).
De acordo com Moura, documentos referentes a Francisco
João Leme como o inventário de seus bens estão no Arquivo do
Estado de São Paulo na coleção de inventários não publicados
Oficio de Órfãos da Capital, Caixa 15 (Moura, 2002: 267). Mas o
acesso às Sesmarias, assim como os inventários, de uma maneira
geral, restringe-se às publicações dos arquivos públicos do Estado
de São Paulo. A maior parte desses documentos, em versão ori
ginal, encontra-se gravemente deteriorada e indisponível para
consulta pública. Em razão disso, não tivemos acesso a diversos
documentos incluindo o inventário de João Leme que compõe
uma pilha de documentos transformada em um bloco de papéis
cujo manuseio não foi possível. Sendo assim, a busca do docu
mento comprobatório se estendeu em acervos do Arquivo Público
Municipal Washington Luis em São Paulo e ao Arquivo Nacional
no Rio de Janeiro.
De qualquer forma, foram consideradas as fontes jesuíticas,
de data mais remota, que mencionavam São José dos Campos
como Aldeia de Nossa Senhora do Desterro. Atentamo-nos para
as sesmarias que corresponderiam ao período anterior, mais esrios, para se consagrar à agricultura e ao repovoamento, empresas promovidas
pelo rei a despeito da concepção de propriedade como prolongamento da pes
soa, da família, da estirpe (Faoro, 2000: 140).
15 Analisando a genealogia da família Affonso, verificou-se tratar-se na ver
dade de Antonio e não Ângelo, considerando que Antonio Affonso seria filho
do também Antonio Affonso tido como um dos fundadores de Jacareí. Altino
Bondensan também se refere a Antonio Affonso e não Ângelo como aparece
no livro Municípios Paulistas de Eugênio Egas e no Relatório de 1888 enviado ao
Presidente da Província de São Paulo.
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pecificamente às que datavam do século XVI ao XVII.
Nice Lecocq Müller, em seu estudo sobre o processo de povo
ação do Vale do Paraíba 16 afirma que o povoamento dessa região
é o mais antigo do Estado de São Paulo, situando suas origens no
século XVII. Segundo a autora,
se encerra no Vale do Paraíba com saldo de três vilas
(Taubaté, Jacareí e Guaratinguetá), dois povoados li
gados a patrimonios religiosos (Pindamonhangaba
e Tremembé) e dois aldeamentos indígenas (Nossa
Senhora da Escada17 e São José) (1969: 19).
O passo inicial para o povoamento do Vale do Paraíba foi
dado por Jacques Félix em 162818. Morador da vila de São Paulo
é dele a primeira sesmaria da região concedida pela Condessa de
Vimieiro19, então donatária da Capitania de São Paulo. No en
tanto, foi seu neto, Jaques Félix, que fundou o primeiro núcleo
urbano da região (Müller, 1969: 14).
Explorando a bacia do Paraíba para extração de ouro, Jaques
Félix fundou a vila de São Francisco das Chagas de Taubaté em
16. Para Müller, a expansão paulista ligou-se a fatores como: a política de
doação de sesmarias, apresamento de índios para mão-de-obra e procura de
minérios e abertura de caminhos rumo ao litoral norte da Província (1969: 13).
17. Nossa Senhora da Escada constituiu-se como o embrião da cidade de
Guararema - SP. Datada do século XVII foi organizada por Gaspar Cardoso,
capitão-mor de Mogi das Cruzes (Müller, 1969: 18).
18. Cardoso, capitão-mor de Mogi das Cruzes (Müller, 1969: 18).
Jacques Félix só tomou posse de fato das terras em 1636 quando o CapitãoMor da Capitania de Itanhaém, Francisco da Rocha, lhe ordenou que “penetras
se no sertão” (Müller, 1969: 14).
19. Trata-se de d. Mariana de Souza da Guerra que vivia em Portugal. Sua
doação beneficiou Jacques Felix e seus dois filhos, Domingos e Belquior, que se
tornaram proprietários de terras na região, com “um total de légua e meia entre
as atuais cidades de Pindamonhangaba e Taubaté” (idem: ibidem).
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1645 sob a determinação de erguer ali um pelourinho do Capitão
Dionísio da Costa (Holanda, 1996: 242), o mesmo capitão que
teria concedido as sesmarias que se tornaram o embrião de São
José dos Campos citado por Azevedo Marques.
Mas por outro lado, para Müller a ligação que existe entre
a fundação de Mogi das Cruzes e os fundadores de Jacareí e de
Nossa Senhora da Escada, não se aplica ao primeiro núcleo de
povoação que deu origem à cidade de São José dos Campos, pois
este estaria ligado diretamente à iniciativa do Colégio de São
Paulo. Mesmo admitindo que “pairam dúvidas” sobre quem foi
o encarregado de sua instalação, Müller afirma que houve um
aldeamento de índios estabelecidos por jesuítas, em 4 léguas em
quadra de terras, doadas em 1642 por João Luiz Mafra, no lo
cal onde hoje encontra-se o largo da Matriz, cabendo ao Padre
Manuel de Leão a iniciativa da “construção de casas de taipas para
os índios, começando a ordená-las em quadras” (Fonseca apud
Müller, 1969: 19). Mesmo não apresentando nenhuma documen
tação histórica que dê embasamento a tal afirmação, Müller cita
que a sesmaria que conteria essa doação estaria no Livro 11 de
Sesmarias Antigas arquivado na Tesouraria da Fazenda Nacional
no Rio de Janeiro (1969: 19). Porém, em nossas buscas em acer
vos não encontramos vestígios de tais documentos.
De qualquer forma, segundo John Monteiro, a fundação des
sas vilas situa-se na segunda fase de expansão da Capitania de São
Vicente e articulou-se a questão do acesso de mão-de-obra indí
gena (1994: 108). Ao que parece a preferência dos índios em lo
calizar suas aldeias nas proximidades dos cursos d’água, também
foi adotada pelos primeiros paulistas que se fixaram na região.
O primeiro núcleo de povoação do Vale do Paraíba situa-se no
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entorno da bacia do Rio Paraíba, assim como na proximidade de
seus afluentes (Müller, 1969).
Mesmo não tendo acesso à sesmaria citada por Azevedo
Marques podemos dizer que núcleos seiscentistas estavam limi
tados à bacia do Vale do Paraíba, concentrando-se onde se fazia
a travessia do rio Paraíba, em Nossa Senhora da Escada e Jacareí,
até o ponto em que a bacia de Taubaté é estrangulada por espo
rões cristalinos, à altura de Guaratinguetá (Müller, 1969: 19).
.- ^ A Aldeia de São José pela historiografia jesuítica

Começou esta aldeã com poucos povoadores, tendo a sua
origem em huma fazenda de gado, que quizeraõ fabricar
os Padres do Collegio de S. Paulo em huns campos situados
no lugar,a que hoje chamaõ Aldêa Velha, para cuja
administraçaõ tirarão alguns cazaes de outras Aldeãs [...]
Foy o primeiro author desta obra o Irmão Leão [...]
(Fonseca: 1752)
São José dos Campos foi, primordialmente, uma fazenda de
gado. Esta afirmação consiste em uma outra tese sobre a origem
da cidade presente na documentação da Companhia de Jesus,
que atribui a uma fazenda de gado pertencente ao Colégio de
São Paulo, fato comprovado pelo auto de ereção da Aldeia à Vila
em 1767 e pela relação das aldeias de 1765 que se encontram no
Arquivo Histórico do Estado de São Paulo. Essa documentação
tornou indispensável o estudo sobre a atuação da Companhia de
Jesus.
Serafim Leite20, padre jesuíta português e historiador, encarre20. Serafim Leite (1890-1969) dedicou-se mais especificamente à
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gado da compilação dos documentos da Companhia de Jesus no
Brasil, deu embasamento à tese na qual a Aldeia de São José teria
sua origem numa “fazenda de gado” instalada nas proximidades
do Rio Comprido, região atualmente localizada entre as cidades
de São José dos Campos e de Jacareí21.
Segundo consta no livro Artes e Ofícios dos Jesuítas no Brasil
(1549-1760) na edição de 1953, São José dos Campos localiza
va-se entre as aldeias e fazendas da Companhia de Jesus em São
Paulo (Leite, 1953 36).
O Livro de Contratos e Números de “Aldeãs" (1765-1818)22, o
Auto de Ereção da Vila de 176723, além dos relatos inscritos na
obra de Rendon contribuem para a tese de que teria sido a Aldeia
de São José sido originada de uma fazenda jesuítica. De acordo
com Rendon,
Os Jesuítas que sempre tiveram o maior cuidado em
possuir índios, deram origem às aldeãs de Carapicuibe,
MBoy, Itapecerica, Taquaquecetuca, e S. José, hoje Villa.
Monumenta Brasiliae, que contém as cartas que relatam a atuação dos inacianos no Brasil. O principal objetivo dessas cartas era informar aos superiores da
Companhia de Jesus, em Roma e Lisboa, as características das novas terras e as
ações cotidianas dos missionários. Segundo Gambini, na coleção mencionada,
o excedente das cartas era encaminhado do Brasil para a Europa, tendo, portan
to, maior riqueza de informações as que saíam da Colônia, diferentemente das
cartas européias, que tinham antes de tudo caráter de instruções. “Além disso,
como muitas foram perdidas, não é possível seguir uma sequência completa
de perguntas-respostas-reações” (Gambini, 2000: 35-37). O levantamento de
Serafim Leite, grande parte compilado na década de 30, resultou dez volumes da
coleção História da Companhia de Jesus. Nas palavras de Capistrano de Abreu foi
um passo imprescindível para “se escrever, depois, a própria História do Brasil”
(Abreu apud Montalbo, 1969: 138).
21. Ver figura 7, página 65.
22. Disponível no Arquivo Público do Estado de São Paulo.
23. Disponível no site Pró-Memória São José dos Campos.
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Então tinham o nome de fazendas, que elles herdaram
dos Paulistas com bastantes índios, cujo numero sem
pre procuraram augmentar, não só com índios vindos
do sertão mas ainda mesmo com índios de pessoas par
ticulares, até das mais aldêas, que elles seduziam; e o
que deu causa a serem expulsos de S. Paulo (1842: 297).
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Fig 4 : Croqui de localização da
presença dos jesuítas em São Paulo.
Fonte: Lêife (1953).

Nosso objeto de estudo deixou de ter como foco a discussão
do fundador da Aldeia de São José para se concentrar na impor
tância que a fazenda teve na fundação da cidade. O reforço a essa
hipótese no intuito de elucidarem-se os primórdios da fundação
de São José dos Campos, é sustentada por diferentes pesquisas
que evidenciam o conjunto de aldeamentos indígenas de São
Paulo como formas pioneiras de organização e utilização do es-
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paço, sendo úteis, portanto, para auxiliar na compreensão dos
“nódulos iniciais de povoamento em geral” (Petrone, 1995: 137).
Mas antes cabe situar o leitor quanto a sua função, sua adminis
tração, sua data de instalação e processo de transferência.
Parece ser de consenso que as fazendas de gado eram um tipo
de propriedade privada dos próprios jesuítas com o intuito de
autosustentar suas missões. No entanto, há indícios de que es
tes núcleos agregavam também a função de gerar renda para a
Companhia de Jesus, nesse caso para os próprios Colégios a que
estavam atrelados.
Isso porque de acordo com alguns estudos historiográficos,
durante o tempo em que estiveram os jesuítas na posse dessas
fazendas “nada indica que as fizessem cultivar só para o próprio
sustento e o dos índios” (Holanda, 1966: 57). Dessa forma, as fa
zendas ocultavam muitas das riquezas geradas pelas missões catequéticas.
A estratégia inaciana tem mais sentido aos olhos do leitor se
considerarmos a Legislação de 161124 que consiste na tentati
va da Coroa Portuguesa em buscar regulamentar a situação da
Companhia, “determinando que cada aldeia devia ter um admi
nistrador secular e um cura de almas que soubesse a língua dos
índios” (Bingemer, 2007: 202). Essa determinação limitou significamente a autonomia dos padres na gerência dos aldeamentos.
Por outro lado, as propriedades que atendiam como fazendas de
24. De modo geral, nas aldeias deveriam viver apenas os índios e os mis
sionários, que além da catequese dos gentios, estavam encarregados da própria
administração das aldeias: organização e repartição dos trabalhadores indígenas
pelos serviços, tanto da aldeia, quanto para os moradores e para a Coroa. Com
a lei de 1611 mantém-se a jurisdição espiritual dos jesuítas, porém estabelece-se
a criação de um “capitão de aldeia, morador, encarregado do governo temporal”
(Cunha, 1992: 119).
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gado ficaram livres das intervenções da Coroa.
Segundo Bingemer:
a lei não tinha aplicação nos aldeamentos das proprie
dades particulares, como as que se instituíram fazendas
dos jesuítas (a preocupação terminológica amparava
legalmente os privilégios e direitos) (idem: 202).
Vale lembrar que o Colégio de São Paulo, desde sua fundação
em 1554 tornou-se embrião do conflito entre colonos paulistas e
jesuítas em torno da posse dos índios, sobretudo porque até 1640,
a expansão agrícola comercial paulista estava intrinsecamente li
gada à necessidade da mão-de-obra indígena (Monteiro, 1994:
37).
Num universo colonial onde as posses da terra e da mão-deobra eram sinônimos de riqueza e poder, aos olhos dos colonos,
os jesuítas configuravam-se como uma força na economia paulis
ta. Exercendo cada vez mais pressão sobre a Câmara Municipal da
Vila de São Paulo, o protesto contra os padres inacianos incluía
acusações sobre controle dos índios aldeados e o monopólio so
bre terras produtivas para o beneficiamento do Colégio25 (idem:
143).
Após o acirramento dos conflitos, em meados de 1630 a
Câmara Municipal da Vila de São Paulo tomou posse de fato de
um dos maiores aldeamentos dos inacianos de São Paulo - o de
Barueri.
25. Segundo John Monteiro, mesmo antes da expulsão dos jesuítas em 1640,
o conflito entre colonos e jesuítas estava marcado pela ameaça de violência. Em
1612, os colonos paulistas já ameaçavam expulsar os jesuítas do aldeamento de
Barueri, sob a alegação “que estes impediam o acesso à mão-de-obra do aldea
mento (...)” (Monteiro, 1994: 142). Vinte anos mais tarde, alguns vizinhos mais
exaltados do mesmo aldeamento, o invadiram e expulsaram os padres (idem:
ibidem).
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Segundo John Monteiro, a câmara na qualidade de represen
tante legítima e real da Coroa “apropriou-se da administração
dos demais aldeamentos denominando-os aldeias reais” (1994:
144). Para o autor, essa medida foi o que estabeleceu de fato pre
cedente para os acontecimentos de 1640, quando representantes
das câmaras da capitania de São Vicente, sob forte pressão dos
principais colonos da Vila de São Paulo, determinaram a “expul
são incondicional dos padres ”26 (idem: 145).
Essas medidas irradiariam por toda a Capitania de São Vicente.
No documento da Câmara da Vila de Santana de Mogi das Cruzes
datado de 1643, encontraram-se as designações da Capitania para
o confisco das propriedades dos padres seguindo-se da transfe
rência da administração dos aldeamentos27 para o poder público:
Provou outrosim que porquanto as aldeãs heram da ju
risdição real e hera necessário que as justisas de sua ma
jestade tratasem da conservação delias (Ata da Câmara
da Villa de Santana de Mogy das Cruzes, 18/4/1643).
De 1653 a 168028, período provável da transferência da al26. Além da Câmara Municipal, outras ordens religiosas que permaneceram
em São Paulo, sobretudo os franciscanos, também explicitaram motivos que
justificavam tal expulsão dos jesuítas (Monteiro, 1994: 146).
27.Nesse documento, atualmente disponível no Arquivo Histórico
“Historiador Isaac Grimberg” de Mogi das Cruzes, o “aldeamento” descrito
trata-se da Aldeia de Nossa Senhora da Escada da Paraíba, localizada na região
de Jacareí.
28. Consideramos esse período como data provável da transferência da al
deia por dois pontos de orientação. Primeiramente, em 1653, tem-se o retorno
dos jesuítas à Capitania de São Vicente, treze anos após sua expulsão em 1640.
Com este ato as propriedades dos padres foram confiscadas pela Coroa, como
se observou na documentação da Villa de Santana de Mogy das Cruzes referente
à Aldeia de Nossa Senhora da Escada da Paraíba, porém sem nenhuma menção
à Aldeia de São José ou Aldeia de Nossa Senhora do Desterro. Segundo, sob a
orientação da documentação da Companhia de Jesus organizada por Serafim
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deia de São José, existe uma considerável lacuna documental.
Sabendo-se que a aldeia de São José era uma fazenda de proprie
dade dos jesuítas buscou-se apoio nos documentos do próprio
Colégio de São Paulo.
Em 1752 foi lançada a biografia do padre Belchior de Ponte29,
escrita pelo padre Manuel da Fonseca30. Deparamo-nos com os
seguintes relatos:
Na aldea de S. Joze (...). Dista ella da cidade de S. Paulo
para a parte do norte vinte e duas legoa do Rio Paraíba.
(...) Começou esta aldea com poucos povoadores, ten
do a sua origem em huma fazenda de gado, que quizeram fabricar os Padres do Collegio de S. Paulo em huns
Leite, onde este afirma a existência da Aldeia de São José já localizada numa
“ermida” em 1686 chamada por Aldeia Nova (Leite, 1953: 368).
29. Padre Belchior de Pontes (1644 - 1719), nascido na então Vila de São
Paulo, ingressou na Companhia de Jesus ainda jovem e durante mais de qua
renta anos teve papel de destaque no processo de colonização e catequização em
diferentes aldeamentos e vilas do Brasil Colônia, dentre elas, Itapecerica da Serra
e Embu. Ver Fonseca, Manoel de. Vida do Venerável Padre Belchior de Pontes, Da
Companhia de Jesus, Da Província do Brasil (1752).
30. Padre Manuel da Fonseca (1703 - 1772) era biógrafo e moralista por ofí
cio. Entrou na Companhia de Jesus em 1724, aos 21 anos. Começou sua ativida
de ministerial como Superior na Aldeia de Itapecerica. De São Paulo seguiu para
o Espírito Santo e retornou em 1741 onde atuou como consultor do Colégio. No
ano seguinte iniciou a carreira de professor como auxiliar de Filosofia, passan
do em 1746 a Prefeito Geral dos Estudos, Professor de Teologia Moral e Padre
Espiritual, cargos que ainda ocupava em São Paulo em 1748. Neste período es
creveu a vida do Padre Belchior de Pontes. Foi na Capitania do Espírito Santo,
na Fazenda de Muribeca e Colégio de Vitória, que foi surpreendido pela per
seguição geral aos jesuítas, sendo deportado em 1760 para Roma (Leite, 1953:
257). Após a expulsão dos jesuítas, as publicações da Companhia de Jesus foram
censuradas, dentre elas, sua obra sobre a vida do Padre Belchior de Pontes, es
crita em 1752, pois mencionava o levante de 1708 em Minas Gerais entre emboabas e paulistas, fato que, padre Belchior teria “profetizado” a alguns moradores
da Aldeia de São José (Araújo, 2008: s/p).
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V
campos situados no lugar, a que hoje chamam Aldêa
Velha, para cuja administração tiraram alguns cazae31
de outras Aldeas (...) (Fonseca, 1752: 145-146).
A obra de Fonseca não traz uma data precisa da fundação, ou
mesmo da transferência da aldeia, realizada pelo Padre Manuel
de Leão. Contudo, segundo Serafim Leite em Livro dos Prefácios, a
transferência promovida pelos jesuítas teria ocorrido por volta de
1680. Para Leite, “a Aldeia já existia com certeza em 1686” (1953:
368).
Sérgio Buarque de Holanda, assim como Serafim Leite, con
sidera que a região ocupada hoje pela cidade de São José dos
Campos era conhecida como Nossa Senhora do Desterro'2, o que
31. Na busca por outros documentos que pudessem dar sustentação à trans
ferência da aldeia, tem-se a ata da Câmara da Vila de São Paulo do ano de 1681,
onde há o registro escrito de uma denúncia contra os padres da Companhia:
“Aos cinco dias do mês de fv.ro de mil e seis centos e oitenta e hum annos estan
do os s.rs officiaes da Câmara em vreança aparesseo o administardor g.al Don
Roiz Castel Blanco e por elle foi requerido que lhe era vindo a noticia que os
padres da comp, a tinhão recolhido p.a suas aldeãs alguns índios, pertencentes
a Aldeã de Nossa senhora da Escada de Maruery, a saber, Matheus cazado com
Izabel, Maria cazada com hum Índio dos ditos pés, Miguel, Marqueza, cazada
com hum índio, Maria Rib.ra viúva, o que visto Requeria o dito administra
dor aos ditos srs officiaes da Câmara mandassem passar mandado p.a os ditos
índios e restitui-los a suas Aldeãs de que mandarão hum dos vreadores do pe
louro foi chamado o vreador do anno passado o Capp.an Fran.co Correa de
Lemos que também assinou eu Ambrozio da Penna Janfiet escrivão da Camara
o escrevi - Diogo Bueno - Franco Correa Lemos - Dom Rodrigo castel Blanco
- Mel vra Barros - Roq~ fur.do Simões” (Ata da Câmara da Vila de São Paulo,
5/2/1681: 92). Sem podermos afirmar categoricamente que este feito se trata dos
índios trazidos pelo Padre Manuel de Leão, este documento não deixa de ser um
indício da prática dos inacianos na transferência de índios de um aldeamento
para outro.
32. Com o tempo, o nome Nossa Senhora do Desterro foi sendo substituído
por São José, o padroeiro do município. Nossa Senhora do Desterro foi apenas
um dos vários nomes dados à cidade de São José dos Campos: Em 1692 chamava58
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explica a ausência de informações deste período sobre a Aldeia de
São José. A aldeia, após a transferência promovida pelos jesuítas
em 1680, ficou conhecida como Aldeia Nova em contraposição ao
antigo local que passou a ser conhecido como Aldeia Velha.
A obra A Vida do Venerável Padre Belchior de Pontes escrita por
Manoel da Fonseca, embora não contenha informações precisas
do surgimento da Aldeia de São José, é considerada como um
documento de fundamental importância, pois traz indícios dos
primórdios de São José dos Campos no século XVII, atribuindo
ao Padre Manoel de Leão a fundação de São José dos Campos.
Mas vale ressaltar que Padre Manuel da Fonseca não comentou
sobre o possível fundador da cidade, apenas mencionou a respeise Residência de Paraíba do Sul, dependente do Colégio de S. Paulo, e em 1696
Residência de S. José. Indicava-se, na primeira denominação, a topografia; na
segunda, o orago (Leite, 1953: 368).
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Fig. 6: Aldeia Jesuítica.
Fonte: Site Sítio Viana Aldeia Maracu.

to da transferência da aldeia:
Foy o primeiro autor desta obra (Aldeia de São José)
o Irmão Leão33 (sujeito que tambem pudera ter lugar
nesta historia, a não irmos com tanta pressa seguindo
os passos do Padre Belchior de Pontes) o qual querendo
eternizar esta nova Residência fabricou aos índios casas
de taipa de pilão, começando a ordená-la em modo de
quadra, que ja hoje se vê fechada, ainda que com obra
menos durável, por não ser a pouca ambição destes ho
mens para mayores edifícios. Fez-lhes Igreja, na qual
se veneram as imagens de JESU, Maria, e José, reprezentando ao vivo a peregrinação, que fizeram ao Egyto,
para evitarem com sua ausência as iras de Herodes.
Conservou porém sempre esta Aldêa o titulo de S.
Jose, porque veneram os seus moradores a este Santo
Patriarcha como o Patrono (Fonseca, 1752: 145-146).
33. Padre Manoel de Leão (1635-1722), natural da cidade do Porto, ingres
sou na Companhia de Jesus, no Rio de Janeiro em 1658. Exerceu na Companhia
diferentes ofícios como o de sapateiro, enfermeiro (1559) e administrador de
fazendas (1663). Este último ofício foi o que de fato lhe rendeu destaque na
Companhia, pois no ano de 1683, Manuel de Leão já se encontrara à frente das
fazendas mais remotas de São Paulo, dentre elas a de São José (Leite, 1953: 362).
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Serafim Leite também atribui ao Padre Manuel de Leão a fun
dação de São José dos Campos. Nesse sentido, o surgimento da
Aldeia de São José parece estar ligado à transferência da fazenda,
marcando definitivamente a transição da fazenda para a aldeia,
embora a fazenda de gado já tivesse cedido lugar aos índios como
aparece no livro de Manoel da Fonseca:
Começou esta Aldêa com poucos povoadores, tendo a
sua origem em huma fazenda de gado, que quizeram
fabricar os Padres do Collegio de S. Paulo em uns cam
pos siluados no lugar, a que hoje chamam Aldêa velha,
para cuja administraçaõ tiraram alguns cazaes de outras
Aldêas: mas com tal sucesso se mudaram as cousas, que
pelos mesmos turnos, com que se argumentavam os
índios, diminuía o gado, chegando a tal extremo, que
de todo se acabou. Sucedeo também o terem dado ao
Collegio algumas terras nessa paragem; para que de
todo não ficassem devolutas, determinarão os Religiosos
pôr nellas os índios (Fonseca, 1752: 145-146).
Ademir Morelli estudou a transformação da paisagem do mu
nicípio de São José dos Campos desde o século XVI. O autor en
controu registros de que a região ocupada pela fazenda de gado
pertencia aos jesuítas. Considerando a tese de Ademir Morelli, a
ocupação de São José parece estar mesmo ligada à transferência
promovida pelos jesuítas.
O cruzamento das fontes utilizadas pelo Padre Manuel da
Fonseca por Pasquale Petroni e Ademir Morelli atestam que há
indícios de que os índios optavam em localizar suas aldeias em
terrenos elevados (Azevedo apud Petrone, 1995: 138). Da mesma
forma, a proximidade de cursos d’água dava as condições míni
mas para subsistência do povoado que sobrevivia da pesca, da
6l

Mapa de localiiaçSo e dispersío d o século XVI
para o mumcfpio de Sio José dos Campos

Mapa de localixaçfio e dispersío d o século XVH
para o mumcfcio de Slo José dos Campos
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Fig. 7 : Mapas de localização e dispersão dos séculos XVI e XVII para o
município de São José dos Campos. Fonte: Morelli (2002).

caça e da própria prática da agricultura (Petrone, 1995). Por ou
tro lado, os cursos d’água traziam problemas como as enchentes 34
. As enchentes também são relatadas na obra de Fonseca:
Buscando lugar mais accomodado para formar a Aldea,
lhes deparou Deus huma alta planicie, a qual, escapan
do das enchentes da Paraíba, os enriquece do peixe, de
que abunda o rio naquella paragem, por ser ali me
nor correnteza, e ter acima varias lagoas, onde se cria
(Fonseca, 1752: 145-146).
Sendo assim, Manuel da Fonseca e Serafim Leite não estão to
talmente equivocados ao considerar Manuel de Leão o fundador
34.
São vários os depoimentos sobre as várzeas que se formavam nos pe
ríodos de chuvas, a exemplo dos cronistas quinhentistas sobre os rios Tietê,
Tamanduateí e Pinheiros (Petrone, 1995: 139).
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da aldeia tendo em vista que a Aldeia Nova foi estabelecida na
área ocupada atualmente pela cidade de São José dos Campos.
Para a historiografia jesuítica 35não foi só o padre Manuel de Leão
o responsável pela transferência da aldeia, mas também patro
no do município. Quanto a José de Anchieta, segundo Gomes da
Silva:
Embora diversos estudos, textos, sites e até símbolos
como o brasão oficial do município apresentem José
de Anchieta como o fundador da cidade, um conjunto
de informações obtidas a partir dos registros dos jesuí
tas, cartas, catálogos e biografias do acervo documental
da historiografia jesuítica não confirmam essa versão
(2009: 78).
35. Shirley Gomes da Silva, em De Nossa Senhora do Desterro a São José do
Parahyba: os jesuítas na história de São José dos Campos, atribui à Companhia
de Jesus o surgimento da Aldeia de São José dos Campos. Discutindo diferentes
pesquisas que perpassam sobre os primórdios da cidade, a autora destaca a his
toriografia jesuítica que atribui como origem do aldeamento que, por sua vez,
seria o embrião da cidade, um a fazenda de gado de propriedade do Colégio de
São Paulo a partir da segunda metade do século XVII (2009).
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■"^Considerações finais

vigorou na história de São José dos Campos a
tese de que a cidade seria originária de um aldeamento jesuítico
implantado ainda no século XVI por iniciativa do padre José de
Anchieta.
Porém, nos últimos anos, a ausência de documentos sobre os
primórdios de São José dos Campos tornou questionável qual
quer afirmação a respeito tanto de José de Anchieta como patro
no fundador do município quanto do surgimento da Aldeia de
São José no século XVI.
Discussões sobre o assunto exigiam um estudo específico e de
caráter científico que pudesse elucidar dúvidas sobre esse mo
mento.
Com esse intuito pesquisas foram feitas em diversos arquivos
de âmbito regional e internacional na busca de documentos que
permitissem, enfim, desvendar esse grande enigma.
Assim como ocorreu com diversas cidades do Estado de São
Paulo, São José dos Campos, ao que parece, teve como base das
informações que compõem a sua história os dados retirados de
autores como Azevedo Marques e Pedro Müller. Informações
presentes em seus trabalhos foram utilizadas por outros autores
voltados para o estudo e publicações de caráter enciclopédico so
bre os municípios paulistas, tais como os realizados por Eugênio
Egas.
Embora reconhecendo a importância do trabalho desses au
tores responsáveis pela versão mais consagrada da história de São
José dos Campos foi desalentador a busca de documentos que
comprovassem essa versão.
D urante
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anos,

Contudo, as pesquisas revelaram outro caminho que mereceu
nosso estudo e atenção: a presença da Companhia de Jesus no
Vale do Paraíba, principalmente a presença dos jesuítas na Aldeia
de São José.
Os dados e notícias de Serafim Leite complementaram as
informações contidas na publicação A Vida do Venerável Padre
Belchior de Pontes, de 1752, de autoria do padre Manuel da
Fonseca. Essa fonte apresenta outro jesuíta como o fundador da
Aldeia de São José, o também jesuíta Manuel de Leão.
O surgimento das novas fontes, exigiu-nos reorganizar as in
formações de modo a entender o sentido da atribuição à funda
ção da Aldeia de São José ao padre Manuel de Leão. O que foi
justificado pela iniciativa do jesuíta Manuel de Leão de transferir
por volta de 1680 os indígenas da fazenda de gado da Companhia
de Jesus para o novo local no qual foi enfim, fundada a Aldeia de
São José.
Nesse panorama, os membros da Companhia de Jesus atri
buíram ao jesuíta Manuel de Leão, administrador da fazenda de
gado, a fundação da Aldeia de São José, valendo-lhe nos registros
da Companhia de Jesus o título de patrono fundador da Aldeia
de São José.
As fontes documentais encontradas nesta pesquisa enriquece
ram sobremaneira os conhecimentos acerca da polêmica funda
ção do núcleo que deu origem à cidade.
Tudo nos leva a crer que a romântica teoria, amparada na fi
gura paternal de José de Anchieta, foi abalada pela evidência em
pírica da participação de outro religioso, Manuel de Leão, com
visão mais empreendedora.
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da Vila de São José do Parahyba no ano de 1767, anteriormente
conhecida como Aldeia de São José do Paraíba, hoje cidade de
São José dos Campos, localizada no Vale do Paraíba Paulista.
/ ' “" V

T

ê s t e c a p í t u l o b u s c a - se d is c u t ir

73

Durante todo o período colonial Portugal e Espanha estive
ram envolvidos em contendas pela posse de terras na América
colonizada, sendo a região sul do Brasil um dos locais de maiores
disputas territoriais entre os dois países. Um dos fatores que mais
influenciou as tensões territoriais na região sul foi a existência de
fronteiras mal definidas ou seja, os países ibéricos não sabiam até
onde iam seus respectivos domínios (Guilhermino, 1979: 115).
No entanto, foi com a fundação da Colônia do Santíssimo
Sacramento, em 1680, por Manuel Lobo, nas margens do Rio da
Prata, que as rivalidades entre Portugal e Espanha se acirraram.
A disputa pelo domínio efetivo da região estendeu-se até 1777,
quando foi estabelecida a supremacia espanhola no território.
Conforme enfatiza Peregalli: “o rio da Prata era uma zona de
tensões entre os países coloniais ibéricos, entrelaçada com um
conflito de maiores dimensões entre as potências dominantes em
luta pela hegemonia” (1986: 41). A Colônia do Sacramento, além
de ser um ponto comercial, também foi um centro militar, agrí
cola e pecuário. Entre a Colônia do Sacramento e a Capitania de
São Pedro (atual Rio Grande do Sul) foi criado um complexo sis
tema de vigilância e ocupação do território que visava impedir a
invasão e a dominação espanhola. Para lá, Portugal encaminhou
colonos e recursos de toda ordem, buscando conter o avanço es
panhol.
Um dos recursos utilizados pela Coroa portuguesa foi buscar
“civilizar” os índios da região sul do Brasil, visando a criação de
uma fronteira viva que atuasse na contenção do avanço dos espa
nhóis. Conforme enfatizam alguns estudiosos, uma das princi
pais atribuições dos indígenas aldeados era a de lutar nas guerras
fronteiriças, movidas pelos portugueses contra os estrangeiros

(Perrone-Moisés, 1992: 121).
No entanto, em 1762 os espanhóis invadiram o Rio Grande
do Sul, colocando em risco a colônia do Santíssimo Sacramento.
As invasões espanholas foram reiteradas e violentas até o acordo
internacional de Santo Idelfonso, em 17771.
Dentre as forças que atuaram nas fronteiras portuguesas con
tra os espanhóis, a partir de 1762, havia um grande contingente
de paulistas, obrigados a alistarem-se no exército. índios e escra
vos negros também foram requisitados pela Coroa portuguesa
para lutarem nas fronteiras do sul “sem remuneração e sem com
pensação para os donos dos escravos” (Peregalli, 1986: 16).
A partir de 1763, a Capitania de São Paulo ganhou destaque
em função da transferência da sede do governo geral da Bahia
para o Rio de Janeiro, definindo o deslocamento do eixo econô
mico e político para a região sudeste. Segundo alguns historiado
res, o fator de maior motivação da mudança da sede da capital
estava na possibilidade de a Metrópole exercer maior controle
sobre a região das Minas, destaque da produção aurífera da época
(Salgado, 1985: 62).
No entanto, pouco se discute na historiografia sobre outro
fator que motivou a transferência da capital, o qual seria de or
dem estratégica, uma vez que a disputa entre Portugal e Espanha
pela Colônia do Sacramento tornou o Rio de Janeiro o local mais
apropriado para fornecer suprimentos para as bases militares da
bacia do Prata. Grande parte da produção agrícola paulista e ou
tros recursos necessários era enviada através do Rio de Janeiro
para as corporações militares do sul.
1. O acordo internacional de Santo Idelfonso em 1777 concedeu à Espanha
a Colônia do Santíssimo Sacramento, bem como os Povos das Missões Orientais
(Peregalli, 1986: 39).
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Foi nesse cenário que a Capitania de São Paulo foi restaura
da em 17652, então sob o governo do português Luís de Sousa
Botelho Mourão, o Morgado de Mateus. O novo governador
marcou um novo momento na história paulista. Morgado de
Mateus buscou incentivar a economia e a organização social da
Capitania de São Paulo, não descuidando das necessidades mais
amplas da Metrópole como um todo. Nesse sentido, Morgado de
Mateus buscou incrementar o empreendimento dos portugue
ses na Colônia do Sacramento, recrutando à força a população
paulista para atuar nas fronteiras do sul. Homens, mantimentos,
animais, tudo era solicitado nas vilas e aldeias da Capitania de
São Paulo em nome do rei de Portugal. De acordo com Peregalli:
a Coroa portuguesa apropriou-se do excedente econô
mico dos produtores paulistas para destiná-los à for
mação e à sustentação do exército colonial que tinha
por objetivo aproximar as fronteiras portuguesas da
Bacia do Prata (1986: 15).
A resistência coletiva foi a resposta da sociedade colonial
paulista, que viu sua população e economia sendo degradada.
Segundo Enrique Peregalli (1986), para se realizarem os recruta
mentos nas vilas era necessário penetrar nas matas, uma vez que
a fuga para os campos desabitados era uma constante em épocas
de aliciamento militar. Para dar conta de tais impasses, a Coroa
portuguesa recrudesceu seu controle sobre a Colônia, usando
para isso as Câmaras Municipais das vilas, as quais eram utili
zadas como um meio de contenção social, tendo em vista que os
recrutamentos eram realizados nas vilas com o auxílio da Câmara
2. Em 1748 a Capitania de São Paulo perdeu sua autonomia para a Capitania
do Rio de Janeiro, sendo restaurada em 1765.
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Municipal. O recrutamento militar compulsório não afetou so
mente a população livre das vilas; índios e negros escravos tam
bém foram recrutados para execução de atividades subsidiárias.
Os índios da Capitania de São Paulo foram utilizados para o
transporte de material bélico e de víveres para o contingente mili
tar da Colônia do Sacramento. Segundo Peregalli, “nos caminhos
onde os equinos não podiam trafegar, por ficarem afundados na
lama, os índios foram os seus substitutos inestimáveis” (1986:
75). Os indígenas da Capitania de São Paulo foram também os
responsáveis pela produção agrícola que sustentou as corpora
ções militares.
É nesse contexto geopolítico do último quartel do século
XVIII que compreende-se o fato de alguns povoados ou peque
nas aldeias da Capitania de São Paulo, tais como a de São José do
Parahyba, terem sido erigidos à condição de vila sem possuírem
condições estruturais para tanto.
Na segunda metade do século XVIII o aldeamento de São José
do Parahyba possuía uma reserva de mão-de-obra indígena que
interessava à Coroa portuguesa, tendo em vista que tal força de
trabalho foi utilizada nos exércitos, na produção agrícola e como
barreira nas fronteiras do sul do Brasil Colônia. Nesse sentido, era
de fundamental importância que os indígenas fossem arregimen
tados em seus respectivos povoados, o que certamente ocorria na
Aldeia de São José dos Parahyba. Outra questão que corroborou
com a crescente demanda pela mão-de-obra indígena foi a cria
ção, em meados do século XVIII, da legislação que ficou conheci
da como Diretório dos índios.
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''^ D ire tó rio dos índios do Grão-Pará e Maranhão

O D i r e t ó r i o d o s Í n d i o s , promulgado inicialmente em 1755
para a região norte da Colônia (Grão-Pará e Maranhão), foi parte
de uma política estabelecida pelo Marquês de Pombal com o in
tuito de enfraquecer o poder dos jesuítas, os quais foram expulsos
do Brasil em 1759. De acordo com os ditames do Diretório, os
indígenas ficaram sob a tutela do Estado e os aldeados passaram a
contar com um Diretor, ou seja, a nova legislação tirou os índios
da tutela dos religiosos, os quais, no entanto, continuaram a ser
considerados incapazes de se autogovernarem. Ao instalar a legis
lação indígena, o objetivo do Marquês de Pombal era “civilizar”
os autóctones para que fossem integrados à sociedade colonial.
A política de “civilização” e inserção dos índios, embora tenha
sido inicialmente endereçada à região norte, foi estendida a toda a
Colônia portuguesa na América, inclusive às Aldeias e Vilas pau
listas. Segundo Aroldo de Azevedo, a legislação indigenista, nota
damente o Diretório dos índios, foi responsável por uma notável
proliferação de Vilas durante o reinado de D. José I, quando 57
povoações foram elevadas à Vila (1956: 35).
O Diretório dos índios pode ser considerado também uma
resposta ao Tratado de Madri, assinado em 1750. Esse trata
do estabeleceu novos limites entre as possessões espanholas e
portuguesas nas Américas, enfatizando a política de ocupação
constituída segundo o princípio de Uti Possidetis3. A partir dessa
premissa é possível compreender os motivos pelos quais a Coroa
portuguesa se voltou para o índio, segundo reflexão de Mauro
3. Expressão utilizada no período de colonização, resultado do costume
consuetudinário, onde uma determinada área pertencia a quem realmente a
ocupava.
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Cezar Coelho:
Transformá-lo (o indígena) em associado do português
fora entendido como uma solução do problema da de
finição das fronteiras, pois, como vassalo, o índio tor
naria efetivo o direito português às terras que ocupava
(2006: 117).
Com o aumento das possessões de terra ao norte do país pelos
portugueses e com as invasões que eram constantes na região, os
indígenas passaram a desempenhar um papel maior na questão
geopolítica colonial. O Diretório dos índios deve ser analisado
como resposta a diversos fatores internos e externos que afligiam
a colônia portuguesa na segunda metade do século XVIII. A as
sinatura do Tratado de Madri foi marcada por diversas invasões
ao norte e ao sul do país, instigando a Metrópole portuguesa a
utilizar os indígenas para a defesa de fronteiras.
Por meio da análise do Auto de Ereção da Vila de São José do
Parahyba, em 27 de julho de 1767, é possível inferir que o dis
curso civilizador proveniente da política do Diretório dos índios
estava presente na pequena vila, conforme consta do seguinte tre
cho do documento:
Era muito conveniente ao Seu Serviço que nesta
Capitania se erigissem vilas nas aldeias dos índios, e
que todos os vadios dispersos, ou que vivem em sítios
volantes se congregassem em povoações civis, em que
se lhes pudesse administrar os Sacramentos, e onde
estivessem prontos para todas as ocasiões do seu Real
Serviço: ordeno ao Doutor Ouvidor e corregedor des
ta comarca faça erigir em Vila a Aldeia de São José do
Parayba (Microfilme 01/ Acervo Arquivo Público do

Município de São José dos Campos/ Catalogação da
Biblioteca Nacional/ Coleção Morgado de Mateus).
Ao se elevar a Aldeia de São José do Parahyba à condição de
Vila, buscava-se agregar os índios dispersos no povoado para que
fossem catequizados e “civilizados”, visando melhor atender ao
serviço real, ou seja, para que se tornassem “vassalos úteis”, con
forme termo muito utilizado na documentação da época.
É a partir dessas premissas que a elevação de diversas povoa
ções à categoria de Vilas, ocorridas na segunda metade do século
XVIII, pode ser esclarecida. De acordo com a política metropo
litana, o contato dos autóctones com os órgãos administrativos
seria fundamental para o processo de assimilação cultural pelos
indígenas, uma vez que estes estariam sujeitos às leis e ao modo
de vida europeus.
Núcleos administrativos básicos, tais como Câmara e a Cadeia
eram instaurados somente nas Vilas. Na época pombalina, a
Câmara Municipal teve o papel de auxiliar a Coroa portuguesa
na arregimentação da mão-de-obra indígena. No Auto de Ereção
da Vila de São José do Parahyba, o governador da Capitania de
São Paulo indicou o valor e o papel desses núcleos urbanos:
(...) Em qual declarava a determinação que pretendia
fazer fundar e criar a nova vila nesta Aldeia, com o títu
lo de São José do Parayba, e fazer pelouros para novos
oficiais da governança da mesma vila, levantando pe
lourinho em lugar competente para sinal de jurisdição
da mesma Vila, e juntamente para depois deste ato des
tinar lugar para casa da Câmara e Cadeia, e darem-se as
mais providências necessárias, a fim de se civilizarem o
povo dos índios, habitantes da mesma Aldeia, em nova
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Vila erecta (Microfilme 01/ Acervo APM/ São José dos
Campos/ Catalogação da Biblioteca Nacional/ Coleção
Morgado de Mateus).
Elevação da Aldeia São José do Parahyba
à condição de Vila (1767)

da Vila de São José do Parahyba
em 1767, tem-se que levar em conta as políticas metropolitanas
que regiam a Capitania de São Paulo, a partir da segunda metade
do Século XVIII. Quando a Capitania de São Paulo foi restaurada,
em 1765, sob o governo do Morgado de Mateus, o novo governa
dor trouxe consigo ordens expressas da Coroa para impulsionar
a economia e militarizar a região. Portanto, foi dentro dessa di
nâmica de defesa e desenvolvimento da Capitania de São Paulo
que a Aldeia de São José do Parahyba foi erigida à categoria de
vila. A partir de 1763, com os espanhóis avançando sobre as fron
teiras do sul, a Coroa portuguesa buscou proteger seu território,
incentivando para isso a militarização da Capitania de São Paulo.
Segundo Maria José Acedo Del Olmo:
Vale dizer que a militarização da capitania era um dos
objetivos mais importantes da coroa portuguesa, pois,
desde 1763, o perigo dos avanços espanhóis manifes
tava-se cada vez mais sobre as fronteiras do sul, e a ne
cessidade de impedir esse avanço, bem como a repor as
tropas e alimentá-las, foi uma preocupação constante
das autoridades desse período (2000: 36).
Foi nesse quadro de acontecimentos que o sertão paulista
viveu uma febre de povoamento e fixação de seus habitantes,
Pa ra s e c o m p r e e n d e r

a ereção
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política promovida pelo governo de Antônio de Sousa Botelho
Mourão, o Morgado de Mateus. Um aspecto relevante foi a extra
ordinária proliferação de vilas na Capitania de São Paulo durante
esse período. O objetivo de Morgado de Mateus, ao elevar as al
deias e povoados à categoria de vilas era o de centralizar o poder
por meio da instauração da Câmara Municipal, tendo em vista
que somente as vilas possuíam esse órgão administrativo. Foi por
meio da Câmara Municipal que os homens eram recrutados e os
bens confiscados, tudo em nome do rei. A questão relevante foi
que, por intermédio desse órgão administrativo, buscou-se colo
car a população paulista a serviço da Coroa portuguesa.
Em relação à Aldeia de São José do Parahyba, elevada à ca
tegoria de Vila em 27 de julho de 1767 por ordem do Morgado
de Mateus, o que se buscou foi evitar a deserção dos indígenas
da Aldeia. O documento de ereção da Aldeia de São José dos
Parahyba contém um discurso que procura legitimar o domínio
da Coroa portuguesa sobre os autóctones, pois a força de trabalho
indígena foi indispensável para o desenvolvimento da Colônia:
Ano de nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de
mil setecentos e setenta e sete, aos vinte e sete dias do
mês de julho do dito ano, nesta Aldeia de São José
do Parayba, aonde veio o Doutor Salvador Pereira da
Silva, Ouvidor geral e corregedor desta Comarca de São
Paulo, comigo escrivão de seu cargo nomeado, para
efeito de criar e erigir nova vila nesta mesma Aldeia, por
Portaria do Ilm° Sr. D. Luis Antonio de Souza Botelho
Mourão, governador e capitão Geral desta Capitania
de São Paulo, que é do teor seguinte: Porquanto Sua
Majestade, que Deus guarde, foi servido ordernar-me
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nas Instruções de vinte e seis de janeiro de mil setecen
tos e sessenta e cinco, e, em outras Ordens que fui rece
bendo, que era muito conveniente ao Seu Real Serviço
que nesta Capitania se erigissem vilas nas Aldeias dos
índios, e que todos os vadios dispersos, ou que vivem
em sítios volantes se congregassem em Povoações civis,
em que se lhes pudesse administrar os Sacramentos, e
onde estivessem prontos para todas as Ocasiões do Seu
Real Serviço (Microfilme 01/ Acervo Arquivo Público
Municipal de São José dos Campos).

F i g . i : Croqui

urbanístico da vila de São José por Arnaud Julien Pallière
(1821) IN: REIS, Nestor Goulart. Imagens de vilas e cidades do Brasil
Colonial, p. 209.

A Metrópole cuidou de assegurar a mão-de-obra indígena
das aldeias paulistas para conseguir manter o empreendimento
geopolítico do sul. De acordo com Peregalli, os indígenas que
foram convocados para compor os exércitos coloniais em 1766,
encontravam-se em dez aldeias: “Pinheiros, Barueri, São Miguel,
Nossa Senhora da Escada, São José de Guarulhos, São José, Nossa
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Senhora da Ajuda, Carapicuíba e Itapecerica” (1986: 113), que fo
ram tornadas vilas, algumas sem as mínimas condições estrutu
rais para tanto. Esse foi o caso da Aldeia de São José do Parahyba,
transformada em vila em julho de 1767.
Em 1768 Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, o Morgado
de Mateus, então governador da Capitania de São Paulo, enviou
uma carta ao Conde de Oeiras, Ministro e Secretário de Estado
dos Negócios do Reino. A carta mostra o esforço de Mourão em
buscar justificativas para tal feito. Otimista, ressaltou que a Aldeia
de São José do Parahyba detinha boas condições de terreno e fer
tilidade do solo, o que daria a ela um futuro promissor, podendo
se tornar uma das melhores vilas da Capitania:
Remeto a V. Ex. a forma porque erigi em Vila a Aldeia
de São José, em cumprimento da esperança que a V.
Ex. dei em 21 de dezembro de 1766. As disposições
do terreno, a fertilidade dos campos, e a bela situa
ção que tem, muito perto do Rio Parayba prometem
que será, pelo tempo adiante, uma das melhores vilas
desta Capitania (Microfilme 01/ Coleção Morgado de
Mateus/ Acervo Arquivo Público do Município de São
José dos Campos).
No entanto, José Arouche de Toledo Rendon, viajante que
observou e escreveu sobre as aldeias e vilas paulistas do final do
século XVIII, realizou reflexões que contradizem as colocações
de Antônio de Sousa Botelho Mourão, quando cita em sua obra
que a Aldeia de São José do Parahyba não possuía condições de
ser elevada à vila:
(...) esperamçava-se muito nas de S. Miguel, Pinheiros
e São José. Contudo unicamente erigiu em vila a de São
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José, ficando as outras em aldeias, como dantes. Notamse neste procedimento daquele governador duas inco
erências; a Ia é erigir em vila a aldeia de São José, po
dendo contentar-se em fazê-la freguesia, pois ainda não
tinha, nem até hoje tem capacidade para ser vila, não
obstante ter-se aumentado a sua povoação com bran
cos e mestiços; 2a que tendo aquela povoação o nome
de vila, com pelourinho e Câmara, em que serviam
promiscuamente brancos e índios, ainda conservasse o
nome de aldeia, e tivesse diretor quando a visitei. É da
maior evidência que se ali havia índios com capacidade
de reger os mesmos brancos, e administrar-lhes justi
ça, não estavam no estado que contempla o diretório,
e que se lhes fazia injuria em conservá-los debaixo de
direção... (1978: 39).
Conforme Rendon, elevar a Aldeia de São José do Parahyba à
condição de Vila foi uma atitude demonstrativa de uma política
incoerente; em primeiro lugar pela sua baixa densidade demográ
fica e, em segundo lugar, pelo fato de que a situação dos índios
da localidade não se encontrava dentro dos parâmetros estabele
cidos pelo Diretório dos índios, ou seja, não estavam sob a tutela
do Estado. Rendon menciona que São José do Parahyba, mesmo
elevada à condição de Vila ainda conservava seu nome de Aldeia e
os seus indígenas eram mantidos sob a tutela de um diretor.
Em nenhum momento Rendon se referiu às condições natu
rais da Aldeia de São José do Parahyba, como ressaltou Mourão.
As observações realizadas por Rendon nos ajudam a compreen
der que a Aldeia de São José do Parahyba não foi elevada à ca
tegoria de Vila devido às suas condições naturais, mas sim por
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motivos políticos, mais precisamente geopolíticos. O intuito do
governador Morgado de Mateus era o de evitar a deserção dos
autóctones e de concentrar a população nas Vilas, com o fim de
torná-las mais produtivas e protegidas das investidas dos espa
nhóis, tudo em benefício da Coroa portuguesa.
Existe um croqui da Vila de São José do Parahyba, esboçado
logo após sua elevação, que mostra diversos espaços que com
punham a mencionada Vila. A área pertencente à recente Vila de
São José da Parahyba aparecia designada como “pântano inútil”e
“mato ruim”, longe das características esboçadas pelo governador
da Capitania de São Paulo, o Morgado de Mateus, em 1768, em

Fig. 2: Croqui dos limites da Vila de São José dos Campos.
Fonte: Manuscritos. Arquivo Público do Município de São José dos Campos.

carta destinada ao Conde de Oeiras.
Por meio do croqui observamos que a Aldeia de São José do
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Parahyba não foi elevada à Vila devido às suas mencionadas con

dições naturais favoráveis, já que grande parte das áreas que com
punham o aldeamento eram consideradas de má qualidade. Um
dos motivos que impulsionou a elevação da Aldeia à Vila foi a
possibilidade de arregimentar a força de trabalho indígena que
estava dispersa, visando incrementar a economia da Capitania de
São Paulo, além de politicamente tornar o local inacessível aos
avanços coloniais espanhóis.
Fica evidente que o governador da Capitania de São Paulo in
centivou a fundação de novos núcleos urbanos, independentes da
potencialidade de suas condições naturais com o intuito de fixar
a população indígena e formar núcleos de povoamento estáveis.
Conforme enfatiza Maria José Olmo:
a organização de núcleos urbanos e a aglomeração das
populações dispersas em locais fixos foi um dos instru
mentos necessários para a Metrópole impor a adminis
tração de seu território e das populações que nele se
encontravam (2000: 32).
Procurou-se demonstrar que São José do Parahyba foi eleva
da à categoria de Vila por motivos geopolíticos, articulados pelo
então governador da Capitania de São Paulo, Antônio de Sousa
Botelho Mourão, o Morgado de Mateus. A metrópole buscou im
pulsionar a economia e assegurar a mão-de-obra indígena pau
lista, objetivando com isso manter seu domínio sobre a Colônia
do Sacramento, no sul do país, bem como procurou erigir novas
Vilas para proteger-se do avanço colonialista espanhol.
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IN D ÍG E N A S , C O N F L I T O S E A D M I N I S T R A Ç Ã O
C IV IL

Suele França Costa
Tatiane Nunes Teófilo
Maria José Acedo dei Olmo
Diego Emílio Alves Arêdes
É R E S U L T A D O de pesquisas1
que buscam compreender as origens da cidade de São
José dos Campos e remontar a história sobre seu co-

PRESENTE CAPÍTULO

0

1. 0 Núcleo de Pesquisa Pró-Memória é resultado de um convênio firma
do entre a Câmara Municipal da cidade de São José dos Campos, a Fundação
Cultural Cassiano Ricardo e a Universidade do Vale do Paraíba. Atuando desde
2004 na busca de documentos sobre São José dos Campos, o projeto tem por
objetivo construir um conhecimento acerca da história da cidade com base em
referência documental.
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tidiano aldeense. Sobretudo, tem por finalidade compartilharas
sociabilidades de uma população majoritariamente indígena.

Fig . i : Aldeamento.
Fonte: Site do Instituto
de Pesquisas e Análises
Históricas e de Ciências
Sociais da Baixada
Fluminense.

Os primeiros séculos da colonização do Brasil são marcados
por lacunas que dificultam o processo de investigação científica,
tornando os documentos existentes fontes preciosas e reveladoras
dos “mistérios” da sociedade colonial, tanto de forma geral quan
to da joseense em particular. Conciliando essas fontes com a aná
lise historiográfica, percebemos o longo caminho que a cidade de
São José dos Campos percorreu até destacar-se no cenário atual e
se tornar referência regional.
Vasculhando e analisando os registro 2 do Aldeamento de São
José do Parahyba 3 podemos entender como a política de redução
dos índios em aldeamentos se inseria em um contexto geral ae
intensa carência econômica do Brasil colonial, especialmente nas
2. A documentação utilizada na elaboração deste artigo compõe-se de um
conjunto de correspondências (de 1766 a 1769) entre o diretor da Aldeia, José
de Araújo Coimbra e alguns habitantes locais e o capitão-mor da Capitania de
São Paulo, D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, o Morgado de Mateus.
3. Nos documentos analisados verificou-se que o Aldeamento de São José
era denominado de diversas formas, não havendo uma padronização. Entretan
to, iremos adotar “São José do Parahyba” em todas as menções para esse volume.
92

regiões onde a cultura da cana-de-açúcar ainda era incipiente,
como era o caso da capitania de São Paulo nos primeiros séculos.
Enfrentando as limitações impostas pela documentação, a
proposta constitui em agrupar o maior volume possível de da
dos e informações na tentativa de traçar os modos de vida dessa
sociedade e entender os processos históricos vivenciados pelo pe
queno Aldeamento de São José do Parahyba.
Este capítulo apresenta a “Aldeia”4de São José do Parahyba em
meados do século XVIII, sob a ótica de alguns agentes históricos
que participaram das mudanças e transformações do início da co
lonização, processo ditado principalmente pelo Estado português
e pela administração civil5 da Aldeia. Na documentação pesqui
sada foi possível perceber como os índios, apesar de submetidos
aos mandamentos régios, inverteram a ordem estabelecida contra
4. 0 acervo corresponde a registros de um aldeamento jesuíta e civil.
Contudo relativizamos o uso do termo Aldeia, compreendendo que essa palavra
se remete a uma comunidade original de silvícolas não heterogêneos, ou seja,
cada Aldeia possui uma etnia. Um “aldeamento”, por sua vez, significava a reu
nião de indígenas de etnias diversas sob administração portuguesa que já fosse
civil ou eclesiástica (Petrone, 1995).
5. Os jesuítas, no século XVIII, controlavam parte da mão-de-obra indígena
no Brasil através das Missões e Aldeamentos, acumulavam terras e detinham o
poder temporal e secular de um dos principais “instrumentos” de produção e
transporte: a força de trabalho silvícola. O controle dos índios pelos padres inacianos provocava constantes entraves entre os colonos, os jesuítas e a Coroa. Por
uma questão estratégica, o Marquês de Pombal, percebendo que os missionários
poderiam significar algum perigo para a hegemonia do poder lusitano sobre a
colônia, expulsou os jesuítas e instituiu uma administração nos aldeamentos tu
telada pelo Estado português. São José, a princípio, foi um aldeamento jesuítico,
entretanto reconfigurou sua administração após a expulsão da Companhia de
Jesus do Brasil (Petrone, 1995). A principal culpa associada à expulsão dos mis
sionários justificava-se na cobiça dos mesmos em relação às terras e aos índios,
alegada também no discurso de Rendon: "herdaram dos paulistas com bastante
índios, cujo número sempre procuraram aum entar”(1978: 38).
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os abusos da administração local e demonstraram sua resistência.
legislação do aldeamento: o Diretório dos índios

XVIII passou por sérias crises econômicas,
evidenciando a dependência da economia do reino em relação à
sua colônia na América. A fundação da Colônia do Sacramento
em 1680, na margem oposta a Buenos Aires, foi um projeto por
tuguês longamente estudado e amadurecido dentro de uma am
pla visão geopolítica (Moniz Bandeira, 1995). O objetivo era o
comércio de contrabando com a América espanhola e o afluxo
de prata que por ali penetrava no Brasil, além da busca de ura
possível avanço português sobre toda a margem oriental do rio
da Prata.
A guerra pela sucessão espanhola, na qual Portugal também se
envolveu, reacendeu a luta no rio da Prata, forçando a Metrópole
lusitana a alinhar-se com a Inglaterra, o que agravou a sua depen
dência com os ingleses. Mas também garantiu a posse da Colônia
do Sacramento por Portugal até 1750, quando a colônia foi tro
cada pelo território das Missões Orientais do Uruguai (ou os Sete
Povos das Missões) pelo Tratado de Madri6.
A posse das terras das Missões não foi fácil para Portugal. Os
índios sob o comando dos jesuítas se revoltaram e resistiram cora
armas às forças conjuntas espanholas e lusitanas enviadas para
desalojá-los (Moniz Bandeira, 1995: 49). É nesse contexto amplo
P o r t u g a l n o s é c u lo

6.
“Pelo Tratado de Madri o Brasil ganhou praticamente seus contornos d
finitivos [...] E, conquanto renunciasse à Colônia do Sacramento, Portugal fia
va com um território no qual ainda esperava encontrar minas de ouro, enquan
to o Marquês de Pombal podia ampliar o raio da perseguição que desencadeara
contra os jesuítas” (Moniz Bandeira, 1995: 48).
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que o Marquês de Pombal, em uma série de reformas, expulsou a
Com panhia de Jesus de Portugal e de suas colônias.
O Tratado de Madri favorecia a Coroa portuguesa na medida
em que foi utilizado o princípio do uti possidetis, ou seja, da efe
tiva ocupação para o reconhecimento das terras pertencentes à
Espanha ou a Portugal. Logo em seguida ao tratado, a Metrópole
lusitana iniciou uma série de medidas visando transformar os ín
dios em súditos do rei, concedendo-lhes uma liberdade assistida.
0 objetivo era claro: onde houvesse indígenas, nomeados vassa
los portugueses pela lei indigenista, o território ocupado perten
ceria oficialmente à Coroa.
A Metrópole procurava assegurar sua hegemonia sobre o
Brasil e favorecer sua economia. Nesse sentido, criou projetos
visando ocupar e expandir o território colonial e engendrar o
desenvolvimento do comércio incentivando a produção agríco
la. Contudo, para o sucesso desse “projeto colonizador” era de
fundamental importância um controle maior da administração
colonial tanto sobre os colonos como sobre as populações au
tóctones. Para o sucesso desse projeto houve duas importantes
medidas: a fundação de vilas, que garantia uma melhor taxação
sobre as populações e a proibição do uso do nheengatu, ou língua
geral, como forma de controlar a excessiva independência dos co
lonos.
Com relação aos povos indígenas era necessário regulamentar
sua situação, o que foi feito com o Diretório dos índios em 1758.
Se por um lado, enquanto súditos da coroa portuguesa, os índios
contribuíam para garantir as fronteiras com a América espanho
la, por outro o Diretório procurava contornar as infindáveis dis
putas pela mão-de-obra local entre os colonos e os jesuítas. Com
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essas políticas visando o efetivo domínio territorial, a Coroa pro
curava aumentar a população colonial e oficializar as terras que
os silvícolas efetivamente deveriam ocupar, bem como fomentar
as produções agrícolas.
O Diretório dos índios buscava regulamentar as questões in
dígenas, padronizando a administração dos aldeamentos e pro
curando atender às necessidades dos colonos e da Metrópole.
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Fig. 2: Diretório dos Índios (1758).
Fonte: Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados. Acervo: Obras Raras.
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A legitimidade do Diretório baseava-se no discurso da impos
sibilidade dos índios de se auto-administrarem, necessitando da
tutela do Estado, o qual era representado por um diretor que de
veria garantir o processo de “civilidade” dos autóctones aldeados,
tornando-os súditos do rei de Portugal, assim como os colonos
(Directorio, 1758: 1).
Justificando a “inclusão indígena” na administração civil,
Portugal legitimava seu poder sobre os autóctones e colonos, uti
lizando a legislação como principal ferramenta de controle. Dessa
maneira, o Estado regulava a mão-de-obra demandada pelos fa
zendeiros e lucrava com a reserva de “tutelados” nos aldeamentos.
De acordo com o Diretório, o administrador 7 deveria garantir
a ocupação do território, a expansão da agricultura para autossustento dos aldeados e o abastecimento do comércio por meio
do cultivo de produtos com elevada importância comercial (tri
go, tabaco e algodão). O pagamento das côngruas ao administra
dor, dos impostos ao Estado e do dízimo ao pároco era realizado
em espécie, com parte dos produtos plantados pelos silvícolas
(Coelho, 2005). A produção de gêneros comerciais foi prioridade
nos aldeamentos, cujo incentivo verificamos em diversos pará
grafos do Diretório dos índios (Directorio, 1758).
Neste contexto, regulamentaram-se as relações de poder nos
aldeamento, regidos por uma legislação civil que incorporava os
interesses coloniais na figura de um tutor.

7. São utilizados outros termos para designar o diretor do aldeamento, en
tre os mais comuns tem-se “adm inistrador” e “tutor”. Tal designação também
é válida para os índios aldeados, chamados também por “tutelados” ou “admi
nistrados”.
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‘"^ S ã o José do Parahyba e a administração civil

Aldeia de São José do Parahyba após a ex
pulsão dos jesuítas, deveria ser nomeado um diretor “dotado de
bons costumes, zelo, prudência, verdade, sciencia da língua, e de
todos os mais requisitos necessários para poder dirigir com acer
to os referidos índios” (Directorio, 1758: 1). Para tal, foi escolhido
como administrador do aldeamento um representante da elite da
Vila de Jacareí chamado José de Araújo Coimbra, uma vez que em
São José do Parahyba não havia homens brancos influentes para
essa função. Coimbra foi o primeiro diretor da Aldeia de São José,
permanecendo em seu cargo até sua morte, ocorrida em 1767 de
vido a uma emboscada de posseiros.
Paralelo aos interesses territorialistas do período, a emenda de
José de Araújo Coimbra em carta endereçada ao governador da
Capitania de São Paulo, datada de 6 de agosto de 1766, esboçou os
reclames em defesa das terras pertencentes à Aldeia, julgadas em
risco com as invasões de posseiros8. Os “invasores” foram ques
tionados pelo diretor por não pagarem impostos e não contribuí
rem com os arrecadamentos financeiros do aldeamento:
(...) Dou pte a V. Exa que alguns Moradores do distrito
desta Vila se tem Metido em terras pertencentes a esta
Aldeya as quais já antigamente os padres tinhão culti
vados (...) pretendem tirar sesmarias para assim fazer
maior perturbação, e no prezente estão trabalhando
nelas e segundo o que ordena S. Mage Fidelíssima no
19 do Directorio, caresse V. Exa dar providencias (...)
Pa r a

adm inistrar a

8.
São nomeados “posseiros” os colonos que se estabeleciam em terras que
não lhes pertenciam legalmente.
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(APM/ São José dos Campos, I - 30,10,27, n° 9) [Grifo
nosso].
A ocupação ilegal de terras foi um problema constante en
frentado por Coimbra durante sua trajetória como diretor do
Aldeamento de São José. As delimitações territoriais não eram
oficializadas, o processo de regulamentação de terras só teve iní
cio após a elevação do Aldeamento a Vila em 17679.
Com a transferência da administração da Aldeia para a tutela
da Coroa - devido à expulsão dos jesuítas - São José passa a ser
subordinada à Vila de Jacareí, que neste período encontrava-se
em melhores condições econômicas e administrativas. A partir
desse processo, surgem duas problemáticas. A primeira diz res
peito aos limites indivisos entre a Vila de Jacareí e o Aldeamento
de São José. Em documento datado de 1766 é possível verificar
que o diretor José de Araújo Coimbra buscou efetuar essa deli
mitação territorial, entretanto os moradores do aldeamento não
dispunha de recursos para pagar pelo serviço. A segunda proble
mática é que Coimbra frequentemente rivalizava com os mora
dores da Vila de Jacareí alegando que o território dos índios era
constantemente invadido:
Dou parte a Vossa Excelência que alguns moradores do
distrito desta Vila (Vila de Jacareí) se tem metido em
terras pertencentes a esta Aldeia (...) (APM/ São José
dos Campos, I - 30, 10, 27, n° 9).
Em suas correspondências, José de Araújo Coimbra solicita
va ao governador da Capitania de São Paulo a posse legítima da
sesmaria dessas terras. Dessa forma, o diretor buscava garantir o
9. José de Araújo Coimbra, em 1767, foi assassinado após conflitar com
posseiros que invadiram a região das terras da Pernambucana, pertencentes à
Aldeia de São José (APM./ São José dos Campos, I - 30,15,32, n° 1).
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direito de cobrar foros desses moradores que avançavam nas ter
ras dos índios, sob a justificativa que o dinheiro arrecadado seria
usado para “reparos e benefícios” do Aldeamento, e também para
o reparo da igreja (APM/São José dos Campos, I - 30,10,27, n°2).
As fontes refletem, também, o acalorado embate entre a igreja
e a administração civil por causa das “abusivas” cobranças dos
clérigos pelas cerimônias. O diretor denuncia ao governador
Morgado de Matheus os valores excessivos cobrados pelos padres:
Já expus a Vossa Excelência a pobreza desta aldeyae

a grande decadência em que os vigários que nela tem
estado a tem posto. Depois que vim para ela, cuidei que
se casassem todos aqueles que achei capazes para as
sim os fazer mais primazentes, e acho o encontro no
reverendo vigário, que pela ambição que nele existe,
não quer receber sem que lhe ponham pronto l$280rz
cada casal (para o casamento) quer que lhe pague 80r.
por pessoa da desobriga nos batizados, por cada enter
ro l$600rz, as missas que tem os vigários de obrigação
nos domingos e dias santos dizer pelo povo não as diz
(talvez não fosses taxadas) [...] Não sei porque títulos
quer cobrar estes celários (salários) quando nem a
Aldeya, nem os índios no tempo presente podem con
tribuir [...] desejo que Vossa Excelência de providencia
que for servido atendendo a pobreza destes miseráveis
que ainda para cobrir sua desnudes nem até o presente
tem como (APM/ São José dos Campos, I - 30, 10,27,
n° 9) [Grifo nosso].
A outra preocupação de Coimbra dizia respeito às disputas
por mão-de-obra indígena, frequentemente deslocada para os
arredores da Aldeia nas propriedades particulares. O documen100

to abaixo descreve uma dessas dispersões, quando indígenas da
Aldeia de São José foram encontrados “vadiando” em São Luís do
Paraitinga:
(...) Dou parte a Vossa Excelência que o preso que re
meto (Ricardo de Mas. cas) induziu da aldeya de São
Jozé sete índios, oferecendo-lhe (ilegível) a fazer pe
tições, e aconselhando-os para o mal, por sua con
veniência própria; e os traz trabalhando na sua roça,
distante a dez léguas da Vila de Taubathe, na paragem
chama Praytinga e me consta (...) Desertores de uma
parte para outra, deixam uns sua mulheres e filhos
e outros levando-as. Senhor eu tenho levado por mi
lhares de meios e brandura que cabe no possível e não
posso acabar de capacitá-los; a quem deixe a badiação, a qual também procede de alguns maus conselhos,
e destas as bebedeiras. Informe-se Vossa Excelência do
que tenho feito na dita Aldeia desde o mês de janeiro
até o presente momento, e teria feito muito mais com
descanso; se eles se sujeitasse a boa disciplina (...) E
tomando Vossa Excelência conhecimento, achando
que eu obro o contrario que não seja para a sua pró
pria conveniência, castiga-me (...) (APM/ São José dos
Campos, I - 30, 10, 27, n° 5) [Grifo nosso].
Nos documentos analisados, apesar da aparente isenção do di
retor da Aldeia, verifica-se que José de Araújo Coimbra mascarava
seus verdadeiros interesses. Como administrador do Aldeamento,
em tudo agia para beneficiar-se na disputa pelo acesso ao tra
balho compulsório da população tutelada. Tais relatos esclare
cem a tensão existente pelo controle da força de trabalho silví
cola, de suma importância para a economia das Vilas e Aldeias.
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Independentemente do tipo de administração - civil ou jesuíta
o objetivo principal era a exploração do trabalho e da pessoa
indígena e sua incorporação à economia colonial.
Os embates entre Metrópole, colonos e jesuítas pelo contro
le da mão-de-obra nativa foram constantes em todo o período
colonial. Para John Monteiro, “os colonos não se mostravam
unívocos a favor da escravidão como forma singular do trabalho
indígena, nem todos os jesuítas se opunham ao cativeiro”, afinal
de contas, todos estavam em comum acordo “que a dominação
nua e crua proporcionaria a única maneira de garantir, de uma
vez por todas, o controle social e a exploração econômica dos in
dígenas” (1994: 40-41).
O Diretório articulou-se como uma nova estrutura pautada
no discurso de justiça e liberdade concedida às populações autóc
tones. Ao mesmo tempo, a legislação indigenista oferecia ferra
mentas mais sutis para a Coroa portuguesa agir sobre seus “novos
súditos” em virtude de seus interesses (Machado, 2006: 37).
(...) todos se lembravam de reger e mandar sobre as al
deias, e nenhum se demorava, nem consumia seu tem
po em pensar no modo de felicitar esta desgraçada gen
te (Rendon10, 1978: 41 )M.
10. José Arouche de Toledo Rendon exerceu o cargo de diretor geral dos ín
dios, nomeado em 1798 pelo capitão-general Antônio Manuel de Melo Castro e
Mendonça, que governou a Capitania de São Paulo de 1797 a 1802. Rendon rea
lizou diversas viagens de inspeção aos aldeamentos paulistas, cujo relatório, inti
tulado Memória sobre as aldeias de índios da Província de S. Paulo, foi publicado
no 4o volume da Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1823.
11. Rendon relata as condições dos aldeamentos paulistas, criticando a ad
ministração do governador Morgado de Mateus principalmente no que se refere
à adoção do Diretório dos índios como legislação indigenista vigente, manten
do assim, os núcleos de aldeamentos.
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Em relatório ao governador da Capitania de São Paulo,
Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça em 1798, Rendon
afirma que os diretores dos aldeamentos não cumpriam adequa
damente com as leis do Diretório, mantendo uma administra
ção relapsa, regida somente pelos seus interesses particulares e
daqueles que detinham o poder sobre a população dos núcleos
indígenas (1978: 40-41).
Aldeamento entre a miséria e a sobrevivência

A c o n d i ç ã o d e p o b r e z a do Aldeamento de São José, descrita
por Rendon demonstra a preocupação de Portugal em se atentar
ao contexto das Vilas paulistas nesse período. Dessa maneira, al
gumas medidas foram tomadas para avaliar as condições dessas
povoações e propor novas articulações visando melhores resulta
dos e prosperidade.
Durante a administração do Capitão-mor e governador da
Capitania de São Paulo Dom Luís Antônio de Sousa Botelho
Mourão, o Morgado de Mateus, acentuou-se a elevação de povo
ações à condição de vilas e o alistamento de homens, que compo
riam as tropas enviadas para o Sul, objetivando o avanço sobre a
região da Prata. As ordens metropolitanas incitavam o governa
dor da Capitania de São Paulo a “recrutar homens e apropriarse dos recursos” disponíveis nas povoações para suprir as tropas
nas zonas de conflito. Nesse sentido, houve uma crescente pressão
para o aumento na produção de alimentos e no número de ho
mens recrutados em toda a capitania. O recenseamento por meio
dos maços de população - onde constava o número de habitan
tes, a quantidade de riqueza e produções agrícolas, entre outras
informações - tornou-se uma importante ferramenta para o con
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trole e captação de recursos por Portugal (Peregalli, 1986: 64).
Em virtude dos avanços nas regiões de conflito no Sul, foram
criadas, nas diversas povoações da Capitania de São Paulo, pe
quenas organizações militares formadas pelos moradores locais,
chamadas Companhias de Ordenanças. Criada a priori para pro
teger localmente o território, foi posteriormente utilizada para
abastecer as tropas enviadas ao Sul. A formação desses grupos mi
litares pautou-se, principalmente, nos estímulos oferecidos pelo
governador da capitania, como a concessão de títulos de fidalguia
e demais privilégios estamentais aos capitães das ordenanças, a
pilhagem e concessão de sesmarias nos territórios conquistados
por causa dos conflitos fronteiriços (Peregalli, 1986: 79).
Para Rendon, São José do Parahyba continuava muito pobre,
mesmo após sua elevação à condição de Vila12. Nesse contexto, o
autor questiona a decisão e os motivos que levaram o Morgado
de Mateus, a elevar a Aldeia à condição de Vila:
Notam-se neste procedimento daquele governador in
coerências; a la é erigir em vila a aldeia de S. José (...),
pois ainda não tinha, nem até hoje tem capacidade para
ser vila (...) (1978: 39).
Inseridas nesse panorama de crise, as cartas de José de Araújo
Coimbra remetidas ao governador da Capitania de São Paulo
entre 1766 e 1767, indicam o mau estado em que o Aldeamento
se encontrava na época. No documento datado de oito de ju
lho de 1766, o diretor descreve ao governador Morgado de
Mateus o péssimo estado das construções da Aldeia. Coimbra
responsabiliza a Companhia de Jesus13, antiga administradora
12. Elevação de São José do Parahyba à categoria de Vila ocorrida no ano de
1767, tornando-se Vila Nova de São José.
13. Ver capítulo A Fundação da cidade de São José dos Campos.
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do Aldeamento, pela pobreza e desordem da Aldeia São José e
também pelo comportamento “bárbaro” dos índios, propondo,
como única “solução”, capacitá-los ao trabalho14.
Nestes poucos annos que os pes da CompJ deyxarão
esta aldeya se reduzio a tal estado que parece nunca

pois os índios se me terão a morar pellos
Matos, querendo antes viver nelles como feraz do que
como Homens Unidos na sua Aldeia; que já a por ter
ra; e elles como inutez, não se aproveytarão de tanto
tempo, que estiverão sem sujeição, porisso se achão re
foy abitada

duzidos, a miserável estado [...] compadeço, e todo o
meu empenho a capacita-los a trabalhar para não se
verem obrigados a viver sempre em uma suma pobre

(APM/ São José dos Campos, I - 30, 10, 27, n° 7)
[Grifo nosso].
O estado caótico e a ruína das edificações do Aldeamento fo
ram evidenciados por Coimbra, que reclama do mau estado da
igreja, deteriorada de tal maneira que em nada diferia de uma
pequena casa. Seu pedido era por reparos a esses danos “antes que
não haja mais solução”.
O documento revela o estado das moradias da Aldeia de São
José:
(...) Dei conta a V. Exa. do estado da aldeya onde foi
za

servido fazer me diretor (Palavras de Coimbra) A
Igreja somente de paredes (...) tudo danificado, preci
sa ser coberta e rebocada pois quando chove é o mes
mo que estar na rua e desta maneira se vai perdendo o

14. O cultivo de subsistência do índio, próprio de sua cultura, foi ignorado
e tido como vadiagem, reforçando a premissa etnocêntrica de que o índio era
relapso com o trabalho, fator que favorecia sua condição subjugada.
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madeiramento e taboados; a torre ainda por concluir,
as janela, retabolo, forros, e a mesma coberta da tor
re, tudo por fazer. Que me

é preciso haver uma olaria

para assim haver telha, para se reparar estes dano, que
sem isso pode facilmente ser mais ainda as mesmas
casas de vivendas, todas disbaratadas e a vir abaixo

(APM/ São José dos Campos, I - 30, 10,27, n° 2) [Grifo
nosso].
Em seu relatório Rendon listou alguns gêneros produtivos que
fizeram parte da agricultura da Aldeia de São José, revelando os
produtos destinados ao abastecimento do comércio local15.
Também em documento datado de oito de julho de 1766
são descritos pelo diretor os principais gêneros cultivados no
Aldeamento. Coimbra, em carta, reforça a necessidade de técni
cas e ferramentas para aumentar a produção, pois declara que a
quantidade plantada pelos índios era inexpressiva:
Tenho mandado roçar tudo por roda da Aldeya para
plantar algodões em seu tempo cuja plantação no pri
meiro ano não da nada, e somente para o segundo ano
poderá se colher alguma coisa que de conveniência li
mitada: enquanto ao milho e mais da cultura é para
agosto e setembro cujo mantimento selo é em março e
abril, que é pata quando se poderá fazer dinheiro para
suprir alguma faltas do mais necessário. E fumos que
é tão bem a cultura que dá conveniência, a plantação
deles é em dezembro, janeiro e fevereiro, e isto é para
15.
Além do relatório da inspeção de todos os aldeamentos da Capitania
de São Paulo, foi delegado a Rendon pelo governador, capitão-general Antônio
Manuel Melo Castro e Mendonça, a elaboração de um projeto visando melho
rias nas povoações visitadas.
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o ano que vem que neste faltou à reforma de mudas e
ferramentas (...) (APM/ São José dos Campos, I - 30,
10, 27, n° 2) [Grifo nosso].
O documento citado demonstra o feijão, a mandioca e o milho
como principais produtos de subsistência cultivados na Aldeia de
São José, cujos excedentes eram vendidos localmente a outros nú
cleos. Já o fumo e o algodão eram produzidos prioritariamente
para o abastecimento do comércio16.
Com poucos recursos, o diretor fez valer suas tentativas de le
gislar da maneira mais produtiva possível, visando o movimento
crescente dos “rendimentos” da Aldeia de São José. Para tanto,
o discurso em favor dos índios foi utilizado inúmeras vezes nas
cartas ao governador da Capitania de São Paulo.
Coimbra, em ementa datada de oito de julho de 1767, legitima
a gestão civil pautada pelo Diretório dos Índios em detrimento
da administração dos jesuítas, que se torna alvo de duras críticas
(APM/ São José dos Campos, I - 30, 10, 27, n° 7). Segundo o di
retor, os índios de São José viviam “quase desertados e somente
vivendo em suas chopanas” em condição de miséria, pois pouco
ou nada produziam:
(...) pela calaçaria sucede andarem nus, e suas mulheres
e filhos com menos sustento ou nenhum porque não
se acha em suas plantações mais do que alguns pés de
mandioca e poucos milhos ou nenhum (APM/ São José
dos Campos, I - 30, 10, 27, n° 2).
E como foram “retirados e como agora obrigados a chegar à
povoação, lá sinto viverem insatisfeitos”. O diretor Coimbra visa
16. O fumo, o algodão e o trigo eram considerados produtos de elevada
importância comercial. De acordo com o Diretório, o administrador deveria
garantir a crescente produção desses gêneros.
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esclarecer que a povoação, além da nudez do corpo, também está
“despida de ferramentas para o exercício cultural [...] para assim
ir labutando a fim de os animar”, ou seja, só o trabalho os “salva
ria” (APM/ São José dos Campos, I - 30, 10, 27, n° 2). Para tanto,
o diretor adverte que está tomando suas providências:
(...) fazendo [se] consertar o valo a roda da aldeya para
melhor conservação dela (...) em o qual exercício es
tou [está] vendo a falta, a miséria e a necessidade dele,
que compadecendo me (...) me obriga a dar conta a V.
Excelência desta miserável povoação e do estado dos
pobres índios (APM/ São José dos Campos, I - 30, 10,
27, n° 2) [Grifo nosso].
Em suma, Coimbra segue com sua administração em “nome”
dos índios e para seu “bem” por meio de falas que contradizem
sua atuação violenta, retratada e contestada por alguns adminis
trados que “subverteram” 17suas ordens.
‘^ 'C o n flito s e resistência
Foi a n a l i s a d o o p r o c e s s o de “civilização” dos autóctones, pau
tado na tentativa anulação de suas raízes e na adequação dos mes
mos à condição de súditos (Directorio, 1758: 3).
Por volta de 1760, quando José de Araújo Coimbra tomou
posse de seu cargo de diretor da Aldeia de São José do Parahyba,
o cenário era de uma população dispersa pelo campo e que pre
servava hábitos culturais silvícolas.
17. Diego Emílio Alves Arêdes realizou uma pesquisa intitulada Subversão
na Aldeia: Indígenas de São José da Paraíba Contra a Administração Civil (1760 1780) que discute a resistência dos índios de São José do Parahyba.
* O documento datado de 27 de fevereiro de 1766 refere-se aos procedi-
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Fig. 3 : Primeira página da carta de José de Araújo Coimbra endereçada ao
governador da Capitania de São Paulo, o Morgado de Mateus'.
Fonte: APM / São José dos Campos, I - 30, 10, 27, n° 4.

Ao observar a situação da população aldeada, adversa às leis
indigenistas, o diretor teve como principal medida relatar ao go
vernador da Capitania de São Paulo a situação de “barbárie” em
que se encontravam.
Para Coimbra os índios eram vagabundos, ladrões e subver
sivos ao processo civilizatório regrado pelo Diretório dos índios.
Alegava também que os aldeados não trabalhavam honestamen
te, pois não haviam feito roças para a autossubsistência dos mo
mentos tomados pelo diretor sobre as queixas que os índios faziam contra a sua
administração.
109

radores ou os consertos das construções arruinadas, delegando a
esse fato o motivo pelo qual a Aldeia vivia em estado de miséria
e precariedade (APM/ São José dos Campos, I - 30, 10, 27, n° 4).
Tais declarações sobre a condição “selvagem” dos silvícolas per
mitiram redesenhar a mentalidade do colono branco em relação
ao nativo, baseada na questão de “inferiorização” do indígena.
Por meio de um discurso antagônico, a Metrópole reconhecia
os índios como súditos ao mesmo tempo em que afirmava sua
condição de inferioridade perante os brancos. De acordo com o
terceiro parágrafo do Diretório:
Não se podendo negar, que os índios deste Estado se
conservarão até agora na mesma barbaridade, como

em que nascerão,
praticando os péssimos, e abomináveis costumes do
Paganismo, não só privados do verdadeiro conheci
mento dos adoráveis mistérios da nossa sagrada reli
gião, mas até das mesmas conveniências temporais, que
só se podem conseguir pelos meios da civilidade, da
Cultura, e do comercio (...) (1758: 2) [Grifo nosso].
Em mais uma carta endereçada ao governador Morgado de
Mateus, datada do mês de junho de 1766, Coimbra reclama dos
índios aldeados, definidos pelo diretor como vadios. No desabafo
do diretor, o mesmo se julga ineficiente atuando sozinho para
restabelecer a “ordem e conduta” do Aldeamento, necessitando
do apoio do capitão-mor.
Em relação à sua administração, se autodefine como seguidor
dos “milhorez meyos, e brandura que cabe no possível”, mas que
“não pode acabar de capacitalhos; sem que deixem a vadiação, a
qual também procede alguns maus conselhos e desta as bebedei
se vivessem nos incultos sertões,
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ras”. Entretanto, Coimbra esclarece que não é um incapaz, mos
trando ao capitão-mor que este não se enganou em fazê-lo ad
ministrador da Aldeia de São José (APM/ São José dos Campos, I
- 30,10,27, n° 5). José de Araújo Coimbra também afirma que sua
administração está alinhada com a regulamentação indigenista.
As recomendações do segundo parágrafo do Diretório dos
índios propunham que o diretor deveria ser honrado e praticar
a justiça em suas decisões, servindo de exemplo aos autóctones
aldeados. Dessa forma, atitudes coercitivas e violentas contra os
nativos implicavam no desrespeito às ordens régias:
(...) não poderão os sobreditos Directores em caso
algum exercitar jurisdição coactiva nos índios, mas
unicamente a que pertence ao seu ministério, que
é a directiva; advertindo aos Juizes Ordinários, e aos
Principais, no caso de haver nelles alguma negligencia,
ou descuido, a indispensável obrigação, que tem por
conta dos seus empregos, de castigar os delitos públicos
com severidade, que pedir a deformidade do insulto, e
a circunstância do escândalo (...) (Directorio, 1758: 2)
[Grifo nosso].
Contradizendo essa legislação, José Arouche Toledo Rendon
critica as atitudes abusivas dos diretores dos aldeamentos paulis
tas. O autor esclarece que os administradores se aproveitavam da
falta de fiscalização do governador da capitania para usufruir dos
autóctones a seu bei prazer:
Estes homens (falo dos índios aldeados), que sendo ti
rados nus dos sertões brasílicos mais por força do que
por vontade, que tantos tempos se conservaram pou
co vestidos debaixo da escravidão, que não obstante o
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soberano os declarar livres, ficaram, contudo vivendo
sujeitos às aldeias, sofrendo insolências contrárias à li
berdade do homem (1978: 40).
Rendon afirma que o Diretório dos índios não obteve os re
sultados esperados, ocorrendo o inverso: os nativos, apesar de sú
ditos, foram sutilmente marginalizados das leis que regiam o res
tante da população colonial. Para Rendon, o governo de Morgado
de Mateus foi o responsável pela precariedade dos aldeamentos e
de seus habitantes:
(...) existiam os mesmos obstáculos, e ele não podia
conseguir o seu fim: a sua nova vila de S. José, se já en
tão não fosse povoada de muitos brancos, não existiria.
É muito dificultoso encontrar homens que sirvam ao
público com honra e com zelo sem grande interesse.
Morgado de Mateus viu isto na escolha que fez de dire
tores para as aldeias, ele deu aos diretores uma direção
distribuída em capítulos, para ser observada enquan

to se não mandasse o contrário18. Esta

direção ou dire
tório seria muito útil se fosse bem observada; mas isso
é o que ele não deveria esperar (...) (1978: 43) [grifo
nosso].
No aldeamento de São José do Parahyba os indícios de subver
sões por parte dos aldeados surgem de denúncias sobre os abusos
cometidos pelo diretor. Esses indicadores revelam a inversão da
“ordem civil” ditada pela legislação do Diretório e as contradi
ções do discurso de José de Araújo Coimbra.
Segundo o teor das cartas escritas pelos índios de São José do
18.
Rendon faz uma analogia ao Diretório dos índios: “Directorio, que se
deve observar (...) Em quanto Sua Magestade naõ mandar o contrário”.
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Parahyba ao governador Morgado

de Mateus, Coimbra explora
va e negligenciava a população, visando seus próprios interesses
(Arêdes, 2006: 23). Em um documento não datado, redigido pro
vavelmente na década de sessenta do século XVIII, são elucidadas
as relações de violência e “dominação” no sistema de aldeamento.
Trata-se de uma carta dos indígenas tutelados, por intermédio de
um representante, relatando suas queixas ao Morgado de Mateus
e solicitando que o mesmo tomasse providências contra os abu
sos cometidos por José de Araújo Coimbra. O documento abaixo
exibe a maneira como os indígenas foram humilhados e castiga
dos pelo diretor, quando não se sujeitavam às suas ordens:
(...) o qual (José de Araújo Coimbra) esta com uma
rapariga da mesma aldeia por nome Laureana (...) e
vendo que estava doente lhe deu remédios para mor

que mandou chamar uma
irmã da índia com quem esta emancebado para coabi
tar com ela, e não querendo vir para saber do que tra

rer, de tão má consciência

tava o diretor com sua irmã a mandou buscar presa,
aqui a meteu no tronco,

ela intimidada com a prisão

se entregou, e porque um pobre índio tecelão dormiu
uma noite na sua roça por não poder vir a Aldeia pela
muita chuva, logo o meteu no tronco junto com uma

(...) (APM/ São José dos Campos, I 30, 23, 84, n° 2) [Grifo nosso].
Por meio dessa denúncia, percebe-se como a designação “al
deado” ou “administrado” é uma distinção meramente formal de
escravizado, uma vez que os indígenas estavam submetidos com
pletamente aos desejos do diretor. No caso da índia Laureana, se
a mesma se negasse a amancebar-se com Coimbra, certamente
filha do mesmo

seria castigada por não atender às exigências do mesmo, assim
como ocorreu com um nativo aldeado que foi realizar serviços
fora da aldeia e não voltou devido a “muita chuva”.
Em resumo, pode-se dizer que o diretor pretendia obter o to
tal controle sobre a população tutelada, o que nos remete a refle
tir a administração civil como uma escravidão escamoteada.
O Padre Antônio Luís Mendes, em carta datada de novembro
de 1766, questionou as arbitrariedades do diretor da aldeia, José
de Araújo Coimbra, e a forma como este estava se valendo do
trabalho dos administrados para beneficio próprio:
(...) se esta servindo dele [um índio aldeado], em man
dados, alem de três que tem em casa, e que esta ser
vindo, sem lhe dar nem uma camisa de algodão mais
três que trás o capim para dois cavalos que tem na es
travaria (...) a estes não lhe dá de comer, nem vestir,
pagando-lhe só com palmatoadas, mais outra para a
lenha, mais outro fora da aldeia tratando de um cava
lo a quem paga da mesma forma que intimidados das
prisões fazem quanto ele quer (...) (APM/ São José dos
Campos, I - 30, 23, 84, n° 2) [Grifo nosso].
Portanto, os indígenas aldeados que deveriam ganhar pelos
serviços prestados - uma vez que as leis prescreviam “o estabe
lecimento de uma taxa, os modos de pagamento e o tempo de
serviço”19-, tinham seus direitos violados em virtude do não
cumprimento de tais exigências pelo diretor da aldeia, que se
beneficiava com o trabalho compulsório dos administrados por
meio de ameaças e da violência.
A condição servil em que se encontravam os administrados
19. Ver o trabalho de: Perrone-Moisés, Beatriz, op.cit. p.120.
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da Aldeia de São José é de tal maneira perceptível que os mesmos,
ao fazerem suas queixas sobre as arbitrariedades do diretor, re
clamavam que eram tratados como “negros” (APM/ São José dos
Campos, I - 30, 23, 84, n° 2), numa relevante alusão ao regime
escravista20. Assim, quando os indígenas lastimavam serem tra
tados como negros, estavam denunciando as opressões impostas
pelo diretor que contrariava o Diretório.
Nessa conjuntura, evidenciou-se que os índios resistiram às
imposições dos colonos, cuja premissa pautava-se no trabalho
compulsório do indígena. A atuação dos índios contribui para
desmistificar sua imagem de “meros coadjuvantes da História”,
passivos e inoperantes, como acreditavam os jesuítas, supondo
que seria fácil a conversão dos mesmos.
Ao contrário, essas fontes demonstram que dadas imposições
esbarravam e conflitavam com uma forte resistência indígena: sé
culos de perseguição e exploração não foram suficientes para que
essas etnias abdicassem de sua identidade e cultura. Concordando
com Bruit, em sua reflexão sobre a resistência indígena, acreditase que ser “passivo” e obediente também foi uma maneira de re
sistir, “vestindo uma máscara” e utilizando-se dos símbolos dos
conquistadores para sobreviver e tentar manter sua identidade
(1995)21.
Foi por meio de registros de um “aldeamento inexpressivo”
que algumas lacunas históricas foram preenchidas. Em São José
do Parahyba, evidenciou-se que autóctones não devem ser bali
20. Em um território como o Brasil, onde predominava o sistema escravo
crata, majoritariamente composto por homens negros, era senso comum rela
cionar a figura do negro à escravidão.
21. Uma vez que cultura é compreendida como mutável, a adoção de ele
mentos europeus pelo indígena faz parte desse processo de movimento.
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zados como simples figurantes da História, pois sua resistência
e os meandros de sobrevivência que enfrentaram ao serem con
frontados por uma sociedade européia, obstinada a dominá-los,
deve ser enxergada como oposição às concepções deterministas
que indicam o nativo como personagem apático.
Acima de todos os conflitos, é imperativo constatar que a re
sistência das populações indígenas tomou diferentes formas: des
de a guerra pura e simples ao uso dos mesmos mecanismos dos
colonizadores (leis e costumes), em prol de seus interesses e de
sua sobrevivência.

■'^Considerações finais

de investigações so
bre os aspectos sociais, culturais e econômicos que abarcaram
o Aldeamento de São José do Parahyba. As correspondências
de José de Araújo Coimbra ao governador da Capitania de São
Paulo, o Morgado de Mateus, possibilitaram constituir um “ras
cunho” da sociedade colonial e, em particular, da população joseense no final do século XVIII.
Na busca por vestígios históricos dos integrantes da Aldeia de
São José emergiram alguns sujeitos sociais inseridos em um con
texto de pobreza, confrontos culturais e disputa pelo espaço de
convívio e pelos meios de sobrevivência.
Foram destacados alguns mecanismos de “dominação” utili
zados pelos colonizadores e, por outro lado, as formas de resis
tência encontradas pelos nativos. Isto nos possibilitou a visão de
um cenário que contradiz alguns trabalhos “oficiosos” a respeito
E ste
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capítulo prom oveu um
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do tema, onde o autóctone é compreendido como agente passivo.
Através da percepção dos conflitos, da resistência, da pobreza
e dos interesses individuais que permeavam o cotidiano destaca
dos nesse estudo, construímos um panorama sobre as condições
de coexistência entre os diferentes sujeitos sociais habitantes do
Aldeamento de São José do Parahyba.

$

»7

1
^^Referências

í

ACERVO APM/ Fundação Cultural Cassiano Ricardo/
Microfilmes/ Catalogação da Biblioteca Nacional.
ARÊDES, Diego Emílio Alves. Subversão na Aldeia: Indígenas de
São José da Paraíba Contra a Administração Civil (1760
1780). Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em
História), Universidade do Vale do Paraíba, 2005.
BRUIT, Hector Hernan. Bartolome de Las Casas e a Simulação
dos Vencidos. São Paulo: lluminuras/Unicamp, 1995.
COELHO, Mauro Cezar. Do Sertão para o Mar - Um estudo
sobre a experiência portuguesa na América, a partir da
Colônia: o caso do Diretório dos índios (1751-1798). Tese
(Doutorado em História Social), Universidade de São Paulo, .
2006.
DIRECTORIO que se deve observar nas Povoaçoens dos índios
do Pará, e Maranhão em quanto Sua Magestade naõ mandar
o contrário. In: 1758. Cambridge: Harvard College Library,
1924.
MACHADO, Marina Monteiro. A trajetória da destruição: índios
e terras no Império do Brasil. Dissertação (Mestrado em
História Social), Universidade Federal Fluminense, 2006.
BANDEIRA, L. A. Moniz. O expansionismo brasileiro e a for
mação dos Estados na bacia do Prata, 2a Ed., São Paulo:
Ensaio; Brasília, DF: Editora da UnB, 1995.
MONTEIRO, John Manuel. Negros da Terra: índios e bandeiran
tes nas origens de São Paulo. São Paulo: Companhia das
Letras, 1994.

n

8

núcleo de p e s q u is a e d o c u m e n t a ç ã o h is t ó r ic a

PRÓ-MEMÓRIA - IP&D - UNIVAP. Disponível em: http://
www.camarasjc.sp.gov.br/promemoria. Acesso em 24 mar.
2009.
PEREGALLI, Enrique. Recrutamento militar no Brasil colonial.
Campinas: Unicamp, 1986.
PETRONE, Pasquale. Aldeamentos Paulistas. São Paulo: Edusp,
1995.
RENDON, José Arouche de Toledo. Obras. Coleção Paulística,
vol. III. Governo do Estado de São Paulo, 1978.

119

4
São J o s é d o s C a m p o s :

A Vida

na A b o liç ã o

( 18 8 8 )

Maria Aparecida Papali'
m

L A V O U R A C A F E E I R A N O V A L E D O P A R A Í B A te v e

' A i início na região fluminense em torno de 1820 e a
Á . partir daí se disseminou por todo o Vale do Paraíba
Paulista, sendo que, em finais da década de trinta, algumas cida
des valeparaibanas como Areias, Lorena, Guaratinguetá, Bananal,
Pindamonhangaba e Taubaté se tornaram importantes núcleos de
produção cafeeira e com uma grande quantidade de trabalhado
res escravos. A partir do fim da década de setenta, a lavoura cafe1. Este capítulo é uma versão modificada da Dissertação de Mestrado defen
dida pela autora na PUC/SP intitulada: PAPALI, Maria Aparecida. Vestígios de
um Cotidiano: Trabalhadores Escravos, Lavradores, Negociantes e Coronéis em São
losé dos Campos (1870-1888). Dissertação Mestrado, PUC/SP: 1996.
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eira intensifica-se cada vez mais na região do Oeste Paulista, onde
cidades como Campinas, São Simão, Ribeirão Preto entre outras,
conquistam de maneira acelerada, cafezais, escravos e riquezas
(Costa, 1989). A cidade de São José dos Campos nunca mereceu
lugar de destaque entre as cidades do Vale do Paraíba produtoras
de café, no final do séc. XIX. Embora apresentando um quadro
de crescimento na produção cafeeira entre 1850 e 1886 (Milliet,
1982), a cidade de São José do período não chegou a conhecer os
famosos barões do café do Vale do Paraíba, ou mesmo grandes e
poderosos coronéis, que chegavam a comandar toda uma região.
A documentação consultada indica que a cidade de São José dos
Campos vinha se constituindo pela presença bastante numerosa
de pequenos e médios lavradores. Pequenos sitiantes e “meeiros”
constituíam um contingente significativo na composição demo
gráfica da cidade2. São José possuía também seus coronéis, seus
fazendeiros, seus negociantes em ascensão, mas nenhum deles
com as características de um mandatário local que ultrapassasse
os limites da municipalidade.
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). A grande maioria dos lavradores
possuía, em média, de 10 a 15 trabalhadores escravos em suas
fazendas. Alguns poucos proprietários chegavam a contar com
o trabalho de 30 escravos em suas lavouras. Isso sem considerar
que uma grande quantidade de inventários indica a existência de

2.
Ações Cíveis, Ações de Divisa de Terras, Libelos, Registros de Certidões
de Nascimentos, Inventários e Testamentos revelam a presença de pequenos e
médios proprietários de terra na cidade de São José dos Campos no século XIX.
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sítios com apenas 3 ou 5 trabalhadores escravos em suas lides,
indício da proliferação de sitiantes e pequenos proprietários.
No entanto, apesar de modesta, a cidade de São José dos
Campos não ficou imune às tensões desencadeadas com o final
da escravidão, principalmente àquelas vivenciadas nos anos finais
da década de 1880. Para demonstrar isso buscou-se interpretar os
editoriais e demais artigos relacionados com a Abolição, veicula
dos pelo jornal A Vida3 durante o ano de 1888. Nas entrelinhas
desses artigos ficam evidentes as tensões que envolveram fazen
deiros, escravos, comerciantes, enfim, todos os sujeitos históricos
que compunham o cenário de uma cidade que vivia um período
de mudanças, período de desestruturação do trabalho escravo e
que tanto significou para todo o país.
Foram analisados os números do jornal A Vida, conseguidos
junto aos descendentes do Sr. Antero de Paula Madureira, pro
prietário do referido jornal. Sem dúvida, uma bela coleção de 52
exemplares entre os anos de 1887 e 1890, a qual falta, contudo,
os números relativos ao primeiro ano do jornal (1886), que fo
ram extraviados. Quando, em 1886, o boticário Antero de Paula
Madureira fundou seu pequeno jornal A Vida na cidade de São
José dos Campos, provavelmente o fez pensando em propagar
suas fórmulas medicinais, seus licores e poções, sua farmácia, en
fim. O que talvez não soubesse aquele boticário era que seu jornalzinho, com o tempo, fosse adquirindo considerável importân
cia, à medida que foi abrindo espaço para as querelas e contendas
do município.
Tais periódicos são realmente muito instigantes. Por meio3. Jornal A Vida. São José dos Campos: Propriedade do Sr. Antero de Paula
Madureira
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deles, torna-se possível uma leitura dos tempos da Abolição na
cidade de São José dos Campos. Pode-se também perceber uma
cidade cheia de contendas, onde alguns grupos de moradores-representados principalmente pelo boticário Antero - faziam mui
tas cobranças em relação ao andamento da Câmara Municipal,
denunciando fiscais e inspetores, quando estes não cumpriam
devidamente as normas impostas pelas Posturas Municipais.
As contendas acima descritas tendem a se intensificar a par
tir de janeiro de 1888, quando o jornal A Vida começa a tratar
efetivamente das questões relativas à emancipação dos escravos,
buscando convencer os fazendeiros de São José dos Campos a não
permanecerem passivos em relação ao momento, convidando-os
a emanciparem seus cativos, e, assim, varrerem a “mancha negra”
do escravismo, que, segundo o referido jornal, tanto vinha atra
palhando o desenvolvimento daquela cidade e de todo o país.
A partir desse momento, um verdadeiro impasse se impõe. 0
jornal A Vida, ao mesmo tempo em que fazia a campanha abo
licionista na cidade, denunciando o “atraso” representado pela
escravidão, trazia, em suas páginas, artigos que evidenciavam
o perigo representado pela falta do trabalhador escravo para as
lavouras de café da cidade. Ao mesmo tempo em que dizia, era
alguns artigos, que as terras de São José permaneciam férteis e
boas, em um determinado artigo denunciou as matas devastadas
do local “pela imprudência dos lavradores” 4.
Em um artigo, enfocando especificamente a questão da lavou
ra, o jornal A Vida recomenda aos lavradores de São José a diver
sificação de seus produtos e que, “nas immensas áreas devastadas
4. Essa ambiguidade no discurso do jornal A Vida se torna mais intensa nos
números publicados entre janeiro de 1888 a julho do mesmo ano.
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pela innepcia dos lavradores” fosse cultivado o pinheiro ou pi
nhão, como possibilidade de outra cultura (Editorial 5/2/1888).
A partir dessa data estes dois temas, a lavoura de café e a eman
cipação dos escravos, aparecem em muitos outros artigos, o que
indica a preocupação de setores da sociedade com os problemas
que a Abolição poderia trazer para a economia do município:
O elemento servil agita-se momentaneamente em todo
o solo brasileiro, pátria de um futuro immenso. E con
vem que os lavradores resolvam o problema da melhor
forma para não afugentarem os braços dos ex-cativos...
Para o interesse do comercio convem a abolição com
pleta e immediata (Jornal A Vida 5/2/1888).
A partir de janeiro de 1888, o jornal A Vida denuncia também
que alguns moradores da cidade estavam se retirando do muni
cípio, em busca de locais considerados mais prósperos, os quais
ofereciam possibilidade de enriquecimento rápido, de acordo
com aquele periódico:
São Simão! Ribeirão Preto! Cravinhos! eis a palavra
mágica, eis o imãm que tem polarizado centenares de
indivíduos que, como tribos nômades abandonam
tudo, tudo esquecendo, seguem caminho de uma ri
queza rápida, instantanea e incalculavel, sem pensarem
que, como aqui, lá como em toda parte, a luta pela vida
continua, a relatividade infallivel, e que quanto maior o
clarão mais enganador é o seu efeito, os lugares acima
referidos estam em relação directa hoje como em ou
tros tempos estiveram para os nossos antepassados as
luminosas minas de prata, ouro e preciosas pedrarias...
Entretanto ainda hontem, todas as boccas diziam ser a
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nossa pequena cidade uma das praças mais commerciais do Norte de S. Paulo. E hoje? hoje o que vemos e
com fartura são os impostos os mais pezados, os mais
exagerados a mãos cheias lançados sobre a lavoura, in
dustria e commercio (Editorial 12/2/1888).
Dentro da historiografia brasileira sobre a abolição da escra
vidão, apesar das diferentes abordagens conferidas ao tema, o que
parece consenso entre praticamente todos os estudiosos do as
sunto é que o movimento abolicionista tenha se intensificado a
partir de 1880 (Conrad, 1975; Costa, 1989; Machado, 1994).
Maria Helena Machado estuda o Abolicionismo a partir da
ótica de movimentos sociais desencadeados durante a década de
oitenta do século XIX, engendrados principalmente por escravos,
abolicionistas, libertos, os quais receberam o apoio das camadas
mais populares da sociedade. Movimentos que tiveram caracte
rísticas diferenciadas conforme cada região ou local em que tais
ações foram se instalando (1994: 68/85).
O movimento abolicionista mais radical - com o consequen
te abandono e tugas das fazendas - teria partido de Campinas e
todo o Oeste Paulista, para só ganhar a dimensão de radicalismo
no Vale do Paraíba Paulista a partir de 1887 (Idem: 61). Estudos
demonstram que a região valeparaibana paulista manteve os ca
minhos jurídicos como ação abolicionista mais utilizada (Papali,
2003).
O jornal A Vida iniciou campanha em prol da lavoura de São
José dos Campos juntamente com campanha pela emancipação
dos escravos, ligando, de forma significativa, a dependência da
lavoura cafeeira da cidade ao trabalhador escravo do município.
Dia 19 de fevereiro de 1888, o jornal A Vida publicou uma Ata de
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reunião da Câmara Municipal, ocorrida em 24 de janeiro do mes
mo ano, quando os senhores camaristas da cidade convocavam os
fazendeiros locais para a definição de uma data para a emancipa
ção definitiva do município. Em resposta a tal iniciativa, o jornal
do boticário Antero Madureira publicou um editorial, dia 26 de
fevereiro, onde questões pertinentes ao desenrolar do processo
abolicionista começaram a ser amplamente discutidas:
Como à aquelles que leram a noticia Convocação, in
serta no noticiário desta folha, possa parecer que a idéia
escravagista ainda está profundamente enraigada na
generalidade dos habitantes desta, ou por outra nos
habitantes deste municipio, o que não nos seria muito
honroso, appressamo-nos em fazer publico que tal fato
não se dá; dando-se mesmo o contrário, por isso que
tem sido pela maioria desta abraçada sem constrangi
mento algum, a cauza da redempção; tanto assim, que
os possuidores de maior número d’escravos ja deram li
berdade aos que possuiam: uns condicionalmente, isto
é, com clauzula de prestação de um anno de serviço;
outros sem condição alguma (Editorial 26/2/1888).
Algo já se pode depreender do primeiro parágrafo deste edi
torial. Existe nele, pode-se dizer, uma política de fazer crer que
as coisas se passavam, na cidade, conforme os ditames das frases
acima, ou seja, os moradores de São José dos Campos avançavam
rumo à libertação definitiva de seus escravos. E, segundo fala do
próprio jornal, liberdade assegurada pelos membros mais proe
minentes da elite local.
A partir do dia 5 de fevereiro de 1888, o jornal A Vida registra,
em suas páginas, nome e sobrenome dos possuidores de escravos
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que iam concedendo liberdade condicional e incondicional a seus
escravizados. Até o dia 6 de maio havia sido publicado no jornal
o total de 108 escravos (incluindo alguns ingênuos), que tinham
sido libertados pelos seus proprietários5.
No entanto, logo após ter iniciado o editorial enfatizando que
a população da cidade de São José dos Campos se inclinava ani
mada à causa da redenção, aquele pequeno jornal, dando conti
nuidade a sua fala, acrescenta o seguinte:
Existem, não podemos negar, infelizmente alguns, pou
cos, possuidores de escravos que levados mais talvez por
falta de indução e d’ esclarecimentos a respeito, do que
por aferro a condennada idéa escravagista, ainda per
sistem no seu posto de senhores, esses mesmos, porém
temos certeza que, comprehendendo a impossibilidade
de oppor-se a esse dique a esse novo Jordão que por ahi
vai alagando e deluviando tudo, afim de lavar a patria
da negra nodoa da escravidão, em breve verão que é um
erro essa perssistencia e que é mais natural, mais nobre
mesmo hoje seguir a marcha da evolução - que é a vida
- do que ceder amanhã a força bruta da revolução - que
é a morte (A Vida 26/2/1888)6.
O discurso do boticário Antero clamava por lucidez, dada a
clareza com que os fatos vinham acontecendo. Caso os possuido
5. O jornal não faz nenhuma observação sobre o fato de muitos proprietá
rios libertarem seus escravos condicionalmente, apenas mencionando a opção.
6 . Um periódico da cidade de Taubaté, intitulado O Liberal Taubateense
também aponta para questões parecidas, ao mencionar em editorial do dia 19
de fevereiro de 1888: “Desenganem-se os últimos escravocratas que lei alguma
será sanccionada no sentido de prolongar a escravidão, e convençarr. se de que
a gynastica do governo na protelação da solução pedida é antes um mal do que
um bem”.
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res de escravos da cidade teimassem em agir de forma contrária “a
lógica dos acontecimentos”, tudo poderia acontecer, até mesmo a
significativa desorganização radical do trabalho, provavelmente
a mais temida de todas as revoluções possíveis naquele momen
to. Certo temor perpassava as páginas do periódico, quando, em
meio a seu discurso, o boticário Antero Madureira faz o apelo
maior contido naquele editorial:
Não sejamos os últimos ! ... A conservação do elemen
to escravo, si não constitui hoje constituirá amanhã
um grande mal, um perigo mesmo, para aqueles que
deixarem-se enganar pela esperança enganadora que
de repente um braço de ferro susterá a marcha do abo
licionismo; por que se até aqui pelo servilismo, pela
obediencia, pela força das leis os homens - machinas
representavam o sustentáculo da lavoura e o maior ele
mento motor neste paiz, d’ora em diante, illuminados
pelos clarões da liberdade, e mais - conscios de que
possuem um coração, uma alma, um todo como o nos
so, garantidos pelas leis - que os garante já não se pode
negar, elles se revoltarão, obtendo pela força aquillo
que não puderem obter pela lógica dos acontecimen
tos, aquillo que não puderem obter da vontade de seus
senhores. D’ahi a desorganização do trabalho, as desor
dens, os prejuizos, as lutas, o panico, as retiradas, enfim
(Editorial 26/2/1888).
Questões como propriedade e liberdade emergiam das modi
ficações que o final de século trazia para todo o país, sendo que a
presença do escravo, do chamado “homem-máquina” tornavamnas evidentes demais. Premissas do liberalismo como liberdade
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e propriedade foram pauta de muitas discussões no final do séc.
XIX. A presença do homem escravizado mostrava o conflito e a
falta de solução para o problema (Chalhoub, 1990: 99).
Em pouco tempo, estavam homens e mulheres escravos sen
do representados pelo jornal A Vida, como “homens-máquinas”,
ou sendo caracterizados como vítimas ingênuas e martirizadas.
Onde estava o escravo trabalhador? Aquele que faria tanta falta ao
progresso da lavoura? Provavelmente seria o agente mais perigo
so daquele momento. Trabalhadores escravos que já tinham leis a
seu lado e que, em boa medida, conheciam muitos de seus direi
tos “que possuem um todo como o nosso” conforme discurso do
jornal deixava escapar. De “Homem-Máquina” a “Christo-Negro”
a representação do trabalhador escravo, nas páginas daquele jor
nal, perdia a dimensão do homem escravizado lutando por seus
direitos. Perdia a dimensão do escravo trabalhador diante de sua
maior reivindicação, a liberdade:
Abstrahindo daquelles que esquivam-se a sujeição de
seus senhores contra a vontade destes, e descontando os
que foram libertados condicional e incondicionalmen
te, o número de escravos existentes em nosso municí
pio, não atinge, ao certo, a mais de 200, talvez menos
ainda, por isso que a cada momento estão nos chegan
do noticias de retiradas em massa: de modo que ama
nhã é provável não existir mais nem um em poder dos
possuidores que não querem ou não tem querido tran
sigir com a lei da evolução emancipadora do homem
escravo, deste Christo-Negro que nos veio das plagas
ardentes da África e cuja passagem por nós é um rastro
de sangue (Editorial A Vida 26/2/1888).
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Mais uma vez, o discurso impresso nas páginas do jornal A
Vida, indica que a prudência seria a melhor norteadora dos se
nhores de escravos do local. Ao apontar para o número reduzido
de escravos com os quais já contava o município - devido às re
tiradas e às emancipações concedidas - as páginas daquele jor
nal mais uma vez deixam transparecer o temor de que mudanças
significativas na organização do trabalho ocorressem só ao nível
das exigências de alguns de seus sujeitos. Torna-se pertinente a
exclamação contida nas últimas frases do editorial: “Existem ja
tão poucos infelizes a gemer sob o pezo do captiveiro; mas exis
tem.. .Libertemol-os!” (Idem).
O editorial do jornal A Vida do dia 26 de fevereiro de 1888
fornece pistas que podem sugerir as muitas apreensões com as
quais vinham se defrontando os senhores de escravos, os nego
ciantes e comerciantes de São José dos Campos, enfim, todos
aqueles mais prejudicados com a desorganização do trabalho na
lavoura. O discurso do periódico centraliza-se na discussão que
perpassa todo o editorial: Como ficaria o trabalho? O articulista
argumenta que seria mais vantajoso que os lavradores concedes
sem liberdade a seus cativos, já que assim seria mais fácil mantêlos trabalhando nas lavouras:
É verdade que em troca dos que se forem, outros virão,
mas devemos preferir aqueles que ja estão habituados
ao nosso meio, as nossas regras, aos nossos prejuizos
emfin a esses que, vindo d’outros centros, d’outros cli
mas, hão de necessariamente trazer outros costumes,
outras propensões. Depois, sendo a obediencia o maior
princípio da ordem, dá-se que é mais fácil obtel-a dos
que conviveram um dia connosco, do que daquelles que
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nos veem pela primeira vez. Os primeiros, quando não
seja por outro principio, ao menos por amizade - pela
amizade que sempre nasce do sentimento de convi
vência - obedecerão a seus superiores; abstrahindo dos
princípios de aclimatação que tão bem devem influir
e influem bastante, na estabilidade desses agentes e na
submissão deles ao rigorismo de ordem que preside a
todos os centros de trabalho (Editorial 26/2/1888).
Interessante indagar o sentido, o significado conferido à pa
lavra amizade contido no discurso do jornal. Ao entender que a
amizade seria fator fundamental para a conservação do ex-escra
vo nas fazendas, a versão conferida por aquele periódico é a de
submissão. Torna-se sugestiva essa questão. Pelo que alguns da
dos dessa pesquisa sugerem, existia uma quantidade significativa
de “crioulos da casa” em São ]osé dos Campos durante a década
de oitenta, trabalhadores escravos nascidos e criados naquela ci
dade, ou seja, conhecedores dos excessos e limites de seus senho
res. Se, por um lado, poderiam ser perigosos, porque conhecedo
res dos seus prejuízos, das suas limitações, por outro lado, essa
mesma “amizade” poderia ser o canal condutor por onde a con
formidade e a acomodação renderiam o potencial de luta daquele
trabalhador.
Uma coisa parece ficar clara nesse discurso do boticário
Antero. Para qualquer sistema de trabalho - escravo ou não - a
ordem, a obediência, a submissão, seriam os fatores que iriam
conferir estabilidade ao modelo, portanto, medidas urgentes em
relação à retomada da disciplina deveriam ser tomadas imedia
tamente.
É preciso que se saiba, também, que toda uma imagem da
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quele novo trabalhador - o liberto - estava em construção. Se um
novo modelo de trabalho vinha se organizando, como ficariam
aqueles que até então tinham limites bem definidos (ao menos
juridicamente), dentro da sociedade local e de todo o país? Que
lugar ocuparia o negro liberto naquela nova organização social
que, teoricamente, ofereceria oportunidade para todos?
Estudos indicam que nos jornais de toda a Província, a ima
gem do liberto oscilava: do preto humilde e submisso ao negro
valente e fujão (Schwarcz, 1987). Em São José dos Campos, o
jornal do Sr. Antero Madureira se encarregava de interpretar o
até então trabalhador escravo daquela cidade. Finalmente aquele
trabalhador ocuparia lugar de destaque naquelas folhas de papel.
No dia 18 de março de 1888, em espaço concedido no jornal A
Vida, um leitor anônimo do bairro de Santa Cruz reclama do es
tado lastimável que se achava seu bairro, aquela verdadeira “capi
tal de São José dos Campos” segundo seu modesto entendimento:
Depois que começaram a aparecer nesta “Villa” os fugi
dos e os libertos não é mais acertado, creia-se, andar-se
fora de horas e nem tão pouco deitar-se a gente sem
revistar um a um os quartos da casa que por ventura
tiver a casa em que mora; alem disto convem tambem
recolher até as galinhas, que ellas não cacarejam já se
guras das raposas bipedes que a essa hora as vem visi
tar... Enfim, Sr. Redactor, da maneira que as cousas vão,
não sei em que dará esta “Villa” cujas imediações estão
cercadas de vagabundos: de dia vivem de uma fazenda
para outra e quando é de noite vem para aqui para pra
ticarem as gatunagens costumeiras (A Vida 18/3/1888).
No texto acima, o leitor anônimo trabalha com três concep-
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ções fundamentais para aquele momento: o liberto, o vadio (ou
vagabundo) e o ladrão. Afinal de contas uma nova categoria de
trabalhador estava em construção. Uma pergunta ecoava, ainda
sem resposta: Quem era o liberto? Recém-saído da escravidão que bem ou mal respondia à questão dos lugares na sociedade
- a imagem desse novo sujeito estava sendo associada às maio
res mazelas sociais, justificando o projeto de exclusão que vinha
sendo esboçado aos ex-escravos de todo o país (Azevedo, 1987;
Schwarcz, 1987).
Note-se que, no texto citado, a idéia de vagabundagem irá
se associar quase que automaticamente ao tipo de trabalho que
vinha desempenhando o liberto na cidade de São José, ou seja,
“vagabundos que de dia vivem de uma fazenda para outra”. Esse
trabalho, um tanto quanto indisciplinado, que vinha sendo feito
pelo ex-escravo - de “uma fazenda para outra” - começa a ser as
sociado à concepção de vagabundagem. Como os fazendeiros não
poderiam mais controlar esse novo trabalhador, não poderiam
mais contar com ele7.
Em editorial do dia 8 de abril de 1888 o jornal A Vida pede
providências ao delegado de polícia para que a “vagabundagem”
na cidade fosse contida. Em determinado trecho diz o seguinte:
O seviço doméstico está, não se pode negar, a braços
com difficuldades por falta de quem queira preencher
as vagas deixadas pelos “escravos”, o que é para se es
tranhar devido a não terem aqueles que se libertaram
se auzentado deste centro, como se vê pelo numero de
gente de côr que esta domiciliada nesta localidade. Antes
7.
O jornal O Liberal Taubateense, no dia 19 de janeiro de 1888, publicou
um editorial lembrando aos senhores escravocratas que nem todos os escravos
emancipados se tornariam “vagabundos”como se temia.
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prevenir que curar, diz a razão natural; fundamentan
do, por tanto, o que acima foi dicto na infalibilidade
e sabedoria deste axioma, não nos parece intempestivo
ou filho da prevenção o nosso reclame, menos ainda se
attendermos a indolência carecteristica da raça preta,
ou antes das raças nascidas em paizes cálidos como é o
nosso (8/4/1888).
No discurso acima, uma outra imagem passa a ser associada
à figura do liberto. A imagem do trabalhador preguiçoso. E uma
preguiça entendida a partir de características raciais negativas
que vinham sendo atribuídas à raça negra. Note-se que, no dis
curso do boticário Antero, essas características negativas se rami
ficam “a toda gente de cor ou as raças nascidas em paizes cálidos”
podendo talvez sugerir que tais características teriam o poder de
se estender a todos os descendentes da senzala.
Toda uma discussão em torno de teorias raciais já vinha acon
tecendo no país, principalmente a partir de meados da década
de setenta do século XIX. Os cientistas brasileiros vinham acom
panhando teorias raciais compatíveis com o darwinismo social
que, a partir principalmente de Spencer (nos Estados Unidos),
adquirem projeção internacional (Schwarcz, 1993).
Por meio dessa teoria chegava-se à conclusão da presumível
superioridade da raça branca. No Brasil, a mestiçagem acelerada
de grande parte da população já vinha criando embaraços e pes
simismo para todos aqueles que viam, neste fato, os sinais indis
cutíveis de “degeneração do futuro de um povo”. Em meio a toda
essa discussão, a realidade brasileira mostrava que, após a Lei de
1871, mais cedo ou mais tarde o sistema escravista teria seu fim
(Idem: 202-235).
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A partir de meados da década de oitenta do século XIX, com o
movimento abolicionista em plena expansão, o discurso racial se
revitalizou e passou a constar das maiores preocupações de mui
tos cientistas brasileiros. Em pouco tempo o negro estaria livre
e passível de se apoiar nas mesmas leis e regras da elite branca
brasileira. O que fazer então com o ex-escravo? Era uma pergunta
central (Azevedo, 1987).
Comparando os negros dos Estados Unidos com os do Brasil,
alguns desses estudiosos chegaram à conclusão que nos Estados
Unidos as coisas estavam bem mais fáceis de lidar, porque lá os
negros estavam “sitiados pela raça branca”, concentrados no Sul
do país, ou seja, em campos discriminados. No Brasil, os estu
diosos da teoria racial já não viam mais possibilidade de tal se
gregação, dado o avançado mestiçamento da população brasileira
(Rodrigues, 1988: 13).
A criação do racismo brasileiro (ao se fazer junto com a cons
tatação de adiantada mestiçagem da população e junto também
da iminente desorganização do trabalho escravo) assume carac
terísticas peculiares, que vão se processando devagar. Muito mais
que a tentativa de se afirmar enquanto raça “biologicamente su
perior”, os grupos de elite brasileiros estavam preocupados em
reforçar seu lugar na sociedade. Portanto, era a questão do lu
gar social que vinha norteando as abordagens raciais (Schwarcz,
1993). Em tempos de abolição dos escravos, essas discussões ra
ciais deixam de pertencer só aos embates dos cientistas, e passam
a veicular cada vez mais nos periódicos de todo o país. No jor
nal do Sr. Antero Madureira, simultaneamente aos artigos sobre
a “vagabundagem” dos trabalhadores libertos, um outro tipo de
tema começa a ganhar as páginas do periódico. Dia 4 de março
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de 1888, em seção intitulada Colaboração, um leitor anônimo faz
a seguinte explanação:
A imigração italiana é de grande e profícua utilida
de. Ella nos ensina a trabalhar com aperfeiçoamento.
Conhecedora profunda da industria, da lavoura, do
commercio, agricultura, photografia, zincografia e
bellas-artes, tem concorrido para o engrandecimento e
riqueza da Provincia de São Paulo e da patria brazileira... O cruzamento da raça é de grande vantagem inde
pendente da proteção e carinhos, que prodigalisão suas
esposas. Em Sorocaba e n’ Oeste da Provincia os casa
mentos dos italianos com as brazileiras avultam-se e
realizam-se em grande copia cotidianamente. Neste ca
minhar vertiginoso brevemente a raça brasileira adqui
rirá força, vigor, opulência e talento (A Vida 4/3/1888).
Logo nas primeiras frases do artigo acima, o articulista associa
trabalho perfeito ao desempenhado pelos imigrantes europeus.
Imigrantes que viriam ensinar as técnicas de um bom trabalho.
Do trabalho eficaz, produtivo, disciplinado, ligado ao desenvolvi
mento e aquisição de riquezas para o país. Trabalho relacionado à
indústria, ao comércio, à lavoura, ao progresso, ao que de melhor
a sociedade poderia contar (Ver Azevedo, 1987). Note-se que, no
discurso acima, o cruzamento prodigioso dessa “raça” - que iria
salvar a pátria brasileira - estava acontecendo no Oeste Paulista,
para onde os primeiros imigrantes foram em grande quantidade.
0 termo “raça”, em designação aos imigrantes italianos, é utiliza
do abertamente no discurso do referido leitor anônimo: “A bella
Italia é nossa irmã, ella pertence à raça latina que é a nossa; ella
nos enche de amor, esplendor e felicidade” (A Vida 4/3/1888) .
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Com o advento da Abolição, os locais que receberam inicial
mente uma grande quantidade de imigrantes italianos - numa
política subsidiada pelo governo - foram os grandes centros pro
dutores de café, centros que já estavam se modernizando intensa
mente, os quais já detinham grande prestígio, concentrados prin
cipalmente no Oeste Paulista (Beiguelman, 1978). As pequenas
localidades, como São José dos Campos e outras cidades valeparaibanas, chegaram a fazer uma campanha para receber o traba
lhador imigrante, porém sem grandes resultados. A maior força
de trabalho dessas cidades ficou concentrada na figura do liberto.
Tal questão provavelmente tenha contribuído ainda mais
para reforçar a imagem do bom trabalho, do trabalho moderno
e produtor de grandes riquezas, associado ao desenvolvido pelo
imigrante europeu. Seu contraponto, logicamente, foi o trabalho
desenvolvido pelo liberto, tanto em São José dos Campos, como
provavelmente em várias outras pequenas localidades. Um traba
lho que produziu riquezas sim, mas que, ao ser comparado com
o vigor econômico do Oeste Paulista, adquiriu um sentido de tra
balho lento, preguiçoso, decadente.
Sabe-se também que, em finais do séc. XIX, já ia adiantada
a miscigenação racial no país. E uma miscigenação que se fazia
principalmente entre os membros das camadas mais pobres da
sociedade brasileira (Schwarcz, 1993: 239-250). Se grande parte
da população mais pobre estava “contaminada” pela cor dos tra
balhadores libertos, a imagem conferida ao liberto - ou seja, pre
guiçoso e vagabundo - vai sendo “emprestada” a todo o contin
gente de trabalhadores pobres e braçais do país. Logicamente, a
estratificação social pela cor permaneceu (e permanece). Quanto
maior a pigmentação na pele do liberto, maior seria sua discri
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minação. Quanto mais negra sua face, maior sua suposta “vaga
bundagem”.
0 jornal A Vida questiona, logo nas primeiras linhas do edito
rial do dia Y1 de maio, as prováveis dificuldades do ex-escravo em
estar se adaptando à liberdade. O discurso do jornal se impreg
na, se volta no sentido de estar “ajudando” a todos os libertos a
encontrarem novamente os rumos de suas vidas. A autoimagem
que aquele periódico constrói, naquele momento, é novamente
a do grande batalhador, na luta pela vida, pela ordem e pelo de
senvolvimento de “todos” os moradores da cidade de São José. A
grande distinção, o grande problema, estaria, segundo o jornal A
Vida, na expectativa gerada entre os libertos, pela recém-conquistada liberdade:
Avidos, famintos mesmo de liberdade, de movimento
- desse movimento variável incessante do ser pensante,
pois que ate aqui obravam inconscientes, como couzas,
a semelhança de machinas motoras, sedentas de ar, de
luz, de emoções, como criança tudo querendo tocar,
tudo cauzando-lhes impressões, abalos mais ou menos
vivos, é bem possível que esses infelizes, de um mo
mento para outro arremeçados ao meio do burburinho
social, da communhão dos homens, onde tudo é novo
para elles, onde há tanta coisa que seduz, que atrahe e
que desnortea, é bem possivel que sem princípios sóli
dos de ordem, de moral, de religião, naufraguem quan
do mais pensem viver (A Vida 27/5/1888).
No texto acima torna-se muito evidente a imagem negativa
que o jornal A Vida confere aos ex-escravos da cidade. Ao serem
representados como “coisas” ou como crianças, tal caracterização
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coloca o liberto na condição de um ser necessitado de tutela. Ao
projetar a imagem de um escravo que teria se comportado como
“coisa” ou como “máquina inconsciente” durante toda a escravi
dão, o discurso daquele jornal formula os preceitos básicos para a
exclusão do liberto do mundo da “comunhão dos homens”, con
forme fala do próprio jornal.
Ao retirar dos escravos a maturidade e a inteligência - qualifi
cando-os como “coisas” e crianças - o discurso do jornal também
tenta desvincular a experiência vivenciada pelos escravos - du
rante todo o cativeiro - de toda e qualquer experiência próxima
da humana8. Uma experiência de cativeiro onde até a emoção te
ria sido subtraída. Como num passe de mágica, a liberdade jurí
dica conquistada pela abolição teria o poder de introduzir todos
aqueles homens e mulheres num mundo completamente desco
nhecido. Uma justificativa perfeita para que a tutela sobre a vida
dos egressos da senzala permanecesse.
Ao serem destituídos, segundo o discurso do jornal A Vida,
de quase toda condição humana, os então trabalhadores libertos
ficariam também alijados do processo de constituição de um pro
jeto de Nação, que o momento ensejava. Nesse sentido, a imagem
do trabalhador liberto estava, mais uma vez, sendo construída “à
margem” da elite local e mesmo de outros possíveis trabalhado
res. Ao invocar a ordem, a moral e a religião como necessárias,
naquele momento, para nortear os passos dos ex-escravos, o dis
8.
No Diário Paulista de Taubaté a imagem de “coisificação” não é atribu
ída ao escravo ou liberto, prevalecendo a construção de uma imagem racista:
“Felismente os nossos pequenos filhos não terão mais o espetáculo de verem en
trar nas fazendas uma fileira fétida de africanos, cheios de sarnas e de diarréias,
com os quais os pequenos brasileiroa aprendiam todos os péssimos costumes da
infeliz e ignorante raça” (Diário Paulista, 28 de dezembro de 1888).
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curso do periódico volta-se para o significado de uma educação
própria a ser dispensada ao liberto:
Trabalhar, pois, agora mais do nunca é necessário para
dar-lhes uma direcção, um norte, uma estrella que os
guie, ensinando-lhes a distinguir o bello do feio; o bem
do mal, o verdadeiro do falso, para fazel-os compre
ender de que ha uma lei social que a tudo preside - a
relatividade a qual deve ser, e é, extensiva até a liber
dade, como principio de equilíbrio sociológico (A Vida
27/5/1888).
Ao serem retratados como incapazes de discernir - entre o
belo e o feio, por exemplo - tal representação pode sugerir que
os trabalhadores libertos da cidade talvez pudessem expandir sua
“incapacidade de discernimento” até o limite perigoso do lugar
ocupado na sociedade. Não é sem razão que o discurso daquele
jornal deixa claro que a lei social que regia aquela localidade, até
o momento, continuaria até mesmo naquela nova relação de vida
e trabalho. Uma lei social que o jornal chama de “equilíbrio so
ciológico”, a qual pode ser compreendida - sem muitos riscos de
interpretação - como manutenção dos lugares sociais. Na conti
nuação daquele editorial, o jornal A Vida fundamenta ainda mais
essas argumentações:
Pezada tarefa é, não resta dúvida esta necessidade, mas
força é curar-se d’ella, e quanto antes, gerando-se aulas
nocturnas por toda parte e envidando tudo para que
ellas sejam frequentadas por essas crianças homens.
Fazendo-se conferencias populares, e dirigindo-se um
appello ao clero neste sentido, que mais do que nin
guém é obvio, pode e sabe influenciar sobre o espírito
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dos “pequenos”. Como acima dicemos, pezada é a tare
fa, pezada demais talvez; todavia existem hombros que
podem arcar valentemente com o pezo delia: os hom
bros da imprensa; e deve fazel-o, visto como entra nas
atribuições do jornalismo a educação do povo (.A Vida
27/5/1888).
O discurso do jornal A Vida não deixa dúvidas ao propor a
criação de “aulas noturnas”, ou seja, aulas para aqueles que não
deveriam parar de trabalhar, já que o trabalho deveria continu
ar como função primordial, para os recém-saídos do cativeiro. A
educação a ser oferecida a esses trabalhadores deveria ser a com
patível com seus horários de trabalho, e com sua classe social, já
que tais aulas seriam criadas especificamente para eles9.
Outra questão é que tais aulas noturnas podem ser diretamen
te relacionadas como uma forma encontrada para disciplinar
todo aquele contingente de ex-escravos que andava trabalhando
de “uma fazenda para outra”, evidenciando a necessidade de uma
normatização urgente, segundo o parecer do jornal A Vida.
A evidência do teor disciplinante contido na proposta de cria
ção de aulas noturnas, torna-se bastante óbvia quando o articu
lista do jornal A Vida sugere que deveriam ser proferidas também
“conferências populares” (não especificando quem as iria profe
rir) bem como um comprometimento - possivelmente ao nível
institucional - do clero daquela localidade, na criação de toda
uma campanha “educacional” voltada para o atendimento aos
9.
No Diário Paulista de Taubaté, acontece também uma campanha pela
criação de aulas noturnas, por essa época: “As autoridades compete tomar todo
o intere-se pelo facto que denunciamos, pondo em actividade seu prestígio no
sentido de criarem-se escolas noturnas si às circunstancias exigirem esse sacrifí
cio de sua parte” (Diário Paulista, Taubaté, 7 de março de 1888).
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“pequenos”.
Com a concretização da liberdade jurídica, em condições le
gais compatíveis com a elite branca local, provavelmente os hábi
tos e costumes dos ex-escravos de São José dos Campos, os quais
tanto influenciaram os caminhos da cidade - porque lá vivenciaram suas experiências - tenham adquirido a conotação de perni
ciosos, certamente porque evidenciavam toda a experiência negra
acumulada durante o cativeiro. Como fazer então para “suavizar”
toda essa experiência naquele momento de construção de uma
nova identidade?
No jornal A Vida, logo após a emancipação definitiva dos es
cravos - quando o acontecimento ainda estava sendo comemora
do - um tipo sutil dessa imbricação sócio-racial, que vinha sendo
construída, passa a veicular no jornal em forma de anedotas su
postamente ingênuas. Existia, no jornal A Vida, uma seção in
titulada “Brincando... Brincando”, dedicada a anedotas de salão,
muitas vezes com a colaboração de leitores do jornal. Dia 20 de
maio de 1888, quando aquele jornal dedica seu editorial a um
poema feito em homenagem à pátria livre, na seção “Brincando...
Brincando”, algumas piadinhas passam a povoar as páginas da
quele periódico:
No dia da liberdade
Todo mundo se igualou;
Não havia nada preto
Até a noite branquejou
Na festa da abolição
Houve dança, piruetas,
Dançou pretos só com brancas
Dançou brancos só com pretas
(Jornal A Vida 20/05/1888).
143

Na sutileza e inocência das anedotas, a caracterização sócioracial adquire tonalidades fortes. O que tais “brincadeiras” su
gerem é a existência dos “devidos lugares” que deveriam ocupar
“pretos e brancos” dentro de uma sociedade l0. Se a cidade come
morava a festa da libertação dos escravos - entendendo-se que
tal liberdade tinha o sentido de progresso - percebe-se que na
inocência da anedota, a ansiada liberdade era branca, ou seja, no
dia da festa da abolição, todos dançaram - pretos e brancos - e
todos se igualaram, “até a noite branquejou”.
No mesmo dia em que tais anedotas começam a ser veiculadas
no jornal A Vida (20 de maio de 1888), um outro artigo intitula
do Festas da Liberdade é publicado no mesmo jornal. Ao relatar
sobre as comemorações em relação à emancipação dos escravos
- que estavam acontecendo na cidade - o jornal A Vida refere-se
pela primeira vez ao Club da Liberdade de São José, onde os maio
res festejos estariam acontecendo11. Diz o artigo que as festas da
abolição teriam sido grandiosas e que a Câmara Municipal da
cidade teria permanecido iluminada por três dias, assim como o
restante da cidade. Diz também o artigo que todo o povo de São
José, “pretos e brancos”, teriam cantado e dançado em comemo
ração. Parece que a imagem da festa, da dança, adquire significa
tiva importância e passa a ser associada com os herdeiros do ca
10. Importante contribuição sobre as várias representações que o negro e o
liberto vão adquirindo nos jornais paulistas se encontra em: SCHWARCZ, Lilia
Moritz. Retrato em branco e negro, op.cit.
11. Nesse artigo, o jornal destaca alguns nomes de moradores de São José
dos Campos que estariam vinculados ao Club da Liberdade, sugerindo que tais
senhores teriam atuado na campanha abolicionista. São eles: Sebastão Hummel
(professor), Francisco Paes de Brito (advogado), Lindolpho de Araújo Ferraz
(professor) e José Francisco Marcondes Domingues (professor) (Jornal A Vida,
20 de maio de 1888).
144

tiveiro. Na seção “Brincando... Brincando” algumas brincadeiras
sugerem essa representação:
Me disseram que uns pretinhos
Vão fazer no fim do mez,
Petição pra ser escravos
Para haver festa outra vez. Ainda dura a abolição
Ainda em festa tudo está
Todos dançam, pretos, brancos
Amanhã quem dançará?
(A Vida 20/05/1888).
A exclusão alinhavada pelas elites do país não deixou muitos
fios à solta, ao contrário, foi um projeto que entrelaçou muito
bem questões como raça, trabalho e origem social, conferindo ao
país uma pseudodemocracia racial, justamente quando o racismo
brasileiro se fazia de forma extremamente imbricada com outras
questões (como o trabalho, por exemplo) o que tornou esse “tipo
de racismo” muito mais cruel e virulento que nos países onde a
“superioridade racial” é relacionada diretamente com “superiori
dade biológica”.
Torna-se pertinente perceber que, de acordo com a interpreta
ção do jornal A Vida, a instituição escrava estava sendo considera
da ultrapassada e geradora de todos os males sociais. O trabalha
dor escravo, no entanto, era considerado um bom trabalhador (a
lavoura de São José dos Campos não estava na sua dependência?).
No sentido inverso, o trabalho livre e assalariado vinha sendo
apontado, por aquele periódico, como o modelo de trabalho que
traria mais riqueza e progresso para a cidade, para a Província e
para todo o país. Paradoxalmente, o trabalhador liberto (recémsaído do cativeiro), aquele que estava ingressando no moderno e
promissor mundo do trabalho livre, estava sendo representado
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pelas folhas daquele periódico como um mau trabalhador, um
desqualificado, um trabalhador “sem lugar”, naquele afortunado
mundo novo. Ou seja, justamente num momento onde o traba
lho começa a ser mais valorizado, o trabalhador liberto tem sua
imagem construída de maneira inversa às expectativas da época.
No emaranhado que se formou cristalizou-se o racismo bra
sileiro. Um racismo que nunca segregou (por vias legais) espa
ços físicos - espaços especiais em igrejas, escolas ou ônibus, por
exemplo - mas sempre segregou espaços sociais. Nesse caso, o
trabalho passou a ser o campo discriminatório onde imperou e
impera a luta racial no Brasil.
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Rep r es en ta çõ es d o in d íg e n a d a A l d e ia

São Jo s é n a o b r a d e A gê
Estefânia Knotz Ganguçu Fraga
Antonio Carlos Oliveira da Silva
Marcelo Davies Pinto
Luciana Pinheiro Ramos
Alessandro Santana
de
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Ju n io r

é promover uma reflexão sobre os sentidos construídos acerca da vida
w / 1 dos grupos indígenas que viviam na aldeia de Sao José
dos Campos, em seus primórdios, contidos no livro São José dos
Campos e sua História, de autoria do jornalista Agê Junior1. Obra
in te n ção deste c a p ítu lo

1. Agê Junior era jornalista da cidade, tendo sido ao longo de sua carreira,
diretor do Jornal Diário de São José dos Campos (Diário de São José dos Campos,
1967).
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de aspirações didáticas, publicada pelo poder público municipal
em quatro edições, de 1977 a 1980 e que visava construir deter
minadas memórias do município, reforçando traços da cidade
contemporânea à publicação do livro.
A utilização do termo memória para se analisar uma publi
cação oficial, embora possa causar estranhamento, não se apre
senta de forma deslocada. Jacques Le Goff compreende a memó
ria como um fenômeno individual e psicológico mas, ao mesmo
tempo, um evento relacionado à vida social. O historiador con
sidera ainda que o Estado a utiliza para conservar traços especí
ficos do passado, para produzir documentos/monumentos, para
escrever a história e para acumular objetos (Le Goff, 2003: 419).
Outros estudos concebem a memória como uma das formas de se
construir sentidos sobre o passado, uma produção coletiva onde
todos participam, embora de maneira desigual (Grupo Memória
Popular, 2005: 283). Nesses estudos, memória individual e me
mória social estão em dialogo constante, entrando também em
constante conflito. Nessa concepção, o Estado procura se apro
priar das memórias privadas de seus habitantes, promovendo
representações públicas com essas lembranças gerando, muitas
vezes, versões marcadamente ideologizadas ou homogeneizantes,
excluindo outras interpretações e dominando o campo da escrita
histórica (Idem: 284). Ao mesmo tempo, as memórias privadas
se apropriam ou discordam dessas representações públicas para
balizarem seu entendimento do passado.
Atualmente, as reflexões e discussões sobre as memórias, nas
ciências humanas, ampliaram-se consideravelmente, não ca
bendo discuti-las nesse ensaio. Para se analisar o livro de Junior,
utilizar-se-á das memórias enquanto representações públicas,
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também chamadas, em alguns estudos, de memórias dominantes.
Procurar-se-á refletir sobre as representações históricas constru
ídas acerca dos indígenas da Aldeia de São José na obra de Agê
Junior, suas conexões com as instituições públicas e “(...) o papel
que desempenham na obtenção de consenso e na construção de
alianças nos processos de políticas formais” (Idem: 284).
O livro São José dos Campos e sua História foi obra ganhado
ra do concurso Cassiano Ricardo, elaborado pela Prefeitura de
São José dos Campos, em 1977, pelo Prefeito Ednardo de Paula
Santos, pelo Decreto n° 2212/772. O livro vencedor, segundo o
decreto, seria considerado a História Oficial do município. O
Decreto propunha ainda a publicação dos trabalhos premiados,
bem como os que receberam menção honrosa3. Das 13 monogra
fias participantes do concurso, somente o texto de Agê Junior foi
publicado, sendo sua primeira edição datada de 1977.
Este livro constitui-se numa produção elaborada pela prefei
tura de São José dos Campos, podendo assumir em sua escrita da
história, visões de mundo, interesses e compromissos políticos de
seus produtores. O Prefeito Joaquim Bevilacqua, responsável pela
quarta edição, em 1980, assim apresenta o livro e seu autor:

2. A prereitura à época estava ainda sobre poder militar, com prefeito eleito
indiretamente. No início da década de 1980 tivemos a eleição, por via direta, de
Joaquim Bevilacqua, que publicou as outras edições do livro.
3. (...) “4.2- A prefeitura publicará os trabalhos premiados, bem como ou
tros distinguidos com menção honrosa pela comissão julgadora.
(...) 6.7- Os direitos autorais sobre todas as monografias apresentadas per
tencerão à Prefeitura Municipal de São José dos Campos, até a primeira edição
do trabalho premiado ou trabalhos premiados.” (Decreto n° 2212/17 de 15 de
fevereiro de 1977).
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É um ensaio patriótico de valor para a cidade, que até
a presente data pouco possuía de especial nesse senti
do. Por isso mesmo, Agê Junior passará à história como
cultor de nossas memórias, que repercutirão, na sucessividade dos anos, na consciência nascente das gerações
do porvir (Agê Junior, 1980: 3).
Vê-se que, para os produtores do livro, a obra objetivava tor
nar-se a memória pública da cidade, a ser utilizada como referên
cia pelas futuras gerações de moradores.
O concurso teve como comissão julgadora o advogado e jor
nalista Altino Bondesan, o professor Hugo Benatti e o pesqui
sador Hélio Damante. Bondesan e Benatti eram moradores da
cidade de São José dos Campos, sendo que Bondesan publicou
em 1967, no Bicentenário da cidade, seu livro de memórias - São
José em Quatro Tempos. Já Hélio Damante, jornalista e folclorista,
foi assistente do governador Carvalho Pinto no final da década
de 1950 e auxiliou nos festejos públicos do quarto centenário de
São Paulo4.
O livro possui 47 capítulos em sua primeira edição, tendo sido
prefaciado pelo Presidente da Comissão Julgadora Hélio Damante.
Damante anunciou que nenhum dos trabalhos apresentados no
4.
Em 1943 ingressou no funcionalismo público estadual como redator,
cargo que exerceu até a aposentadoria. Nessa qualidade trabalhou no setor de
imprensa da Comissão do 4.° Centenário de São Paulo e foi um dos assisten
tes do professor Jaime Cortesão na organização da Exposição comemorativa
sobre a História de São Paulo. Hélio Damante foi sócio titular do Instituto
Histórico e Geográfico de SP e membro da Academia Paulista de História, da
Academia Paulista de Jornalismo e da Comissão Paulista de Folclore. Folha de S.
Paulo. Morre o jornalista e folclorista Hélio Damante. Visitado em 15 de junho
de 2009. Disponível em http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos/
asp0412200297.htm
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concurso poderiam ser considerados a História de São José dos
Campos, mas sim subsídios para essa história. Considerava ainda
que o trabalho de Agê era o que mais se aproximava dos objetivos
da Prefeitura Municipal (Agê Junior, 1977: 2).
A grande maioria dos 14.000 exemplares distribuídos da obra
de Agê Junior foi encaminhada para escolas municipais, seu prin
cipal alvo, além de instituições culturais do país, bibliotecas públi
cas, prefeituras, órgãos governamentais e entidades educacionais.
No capítulo final £... se acabou a História, da quarta edição,
Junior descreveu sobre a finalidade do trabalho, como pode-se
ver nesta citação:
(...) alcançando, assim sua finalidade, qual seja: popu
larizar a História de nossa cidade é permitir ao homem
simples do povo sentir nítida vibração do sentimento
popular daquela época, pelas questões pertinentes a
vida da sociedade (Agê Junior, 1980: 243).
A utilização do termo “nítida”, inter-relacionado com “daque
la época”, promovia a intenção de que os relatos contidos na obra
seriam um registro fiel do passado dos moradores da aldeia, de
maneira que o leitor pudesse, através dos modelos deixados pelo
passado, apreender lições pertinentes para a vida em sociedade e,
dessa forma, pudesse sentir “orgulho” de sua História.
Junior afirmou, em seu trabalho, a inexistência de fontes para
o estudo da aldeia, devido à destruição dos documentos jesuíti
cos pelo Marquês de Pombal em 1759, quando da expulsão dos
jesuítas do Brasil (Agê Junior, 1977: 5). As fontes que utilizou para
relatar a vida na Aldeia foram jornais locais, almanaques, livros e
a Revista de História e Geografia (Idem: 5).
Os dezesseis capítulos iniciais tratam da origem da cidade e da
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organização da aldeia jesuítica de São José dos Campos. Seus rela
tos concentraram-se na teoria de que o fundador do aldeamento
jesuítico era o Padre José de Anchieta, influente jesuíta, fundador
da cidade de São Paulo, entre outros aldeamentos5. Junior uti
lizou como fontes, para corroborar sua teoria, as cartas escritas
pelo próprio Padre Anchieta, sobre os trabalhos de catequização e
colonização dos indígenas, nas terras do Piratininga (Agê Junior,
1977:7).
O autor relatou em dois capítulos, Primórdios da Aldeia do Rio
Comprido e Ataque a Piratininga e suas consequências, as lutas e
as atrocidades, segundo o autor, praticadas pelos indígenas na al
deia de Piratininga, procurando demonstrar como os nativos não
eram pacíficos (Agê Junior, 1977: 7). Enumerou invasões, mortes
e tentativas de estupro realizadas pelos indígenas no aldeamento.
No capítulo Ataque a Piratininga e suas consequências, tratou
de relatar, segundo suas concepções, a Guerra do Piratininga6.
5. Sobre este assunto e suas relações com a construção de uma imagem mo
derna de cidade, ver capítulo Anchieta, mito fundador de São José dos Campos:
possibilidade de pesquisa e de interpretação.
6. “Após a chegada dos europeus, no século XVI, os grupos indígenas que
viviam nos chamados Campos de Piratininga, entre os que falavam a língua
tupi-guarani, (...) os adventícios distinguiram os Tupiniquim, Tupinambá,
Tobajara, Tamoio, Tememinó, povos Tupi, e entre os “de língua travada”, os
Guaianá, povo Jê. Três lideranças tupiniquins se sobressaíram no contato com
os colonos europeus: Tibiriçá, líder da aldeia de Inhapuambuçu, possivelmente
conhecida como Piratininga; Caiubi, supostamente irmão de Tibiriçá, chefe da
aldeia de Jerubatuba, na região do atual bairro de Santo Amaro; e Piquerobi,
irmão de Tibiriçá, líder da aldeia indígena de Ururaí, sobre a qual se ergueu
a aldeia colonial de São Miguel. Cada uma dessas lideranças optou por uma
trajetória política no período da conquista. Tibiriçá e Caiubi, já idoso segundo
Frei Gaspar, fizeram aliança com os jesuítas, enquanto Piquerobi moveu uma
guerra contra os adventícios que durou de 1562 a 1565, segundo dados do Sítio
Morrinhos.” (Kok, 2009).
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Utilizando-se de trechos das cartas de Anchieta, descreveu que os
indígenas, da região da Aldeia do Piratininga, dividiram-se entre
os que protegiam os colonos e os que os atacavam (Agê Junior,
1977:11). Nesse momento da obra, Junior atribuiu poder religio
so ao Padre Anchieta, construindo imagens sobrenaturais:
(...) Anchieta era tão protegido por Deus que penetra
va nas matas virgens iluminado pela fé alimentada pela
cruz de cristo que lhe pendia no peito, e os animais dei
xavam-no passar sem o molestar e os índios selvagens,
ocultos nas arvores milenares, o deixavam passar incó
lume, para depois seguí-lo pacificamente (Agê Junior,
1977: 13).
0 autor atribuiu uma imagem religiosa a Anchieta, fortale
cendo a idéia de que o padre teria uma missão sagrada, sendo
portador de uma santidade e, portanto, todos (até mesmo os ani
mais) deveriam segui-lo. Junior, dessa forma, constrói um discur
so visando justificar a viabilidade e correção do projeto coloniza
dor. A idéia contida na frase seguí-lo pacificamente, propunha que
o processo de colonização foi organizado sem conflitos, somente
pela força da fé. O autor, na construção das narrativas, apagou os
embates e resistências que se deram no processo, em grande parte
violento, para a organização dessa colônia portuguesa. Para isso,
ressaltou a força catequética e sua importância na organização do
aldeamento:
(...) José de Anchieta não era simplesmente um homem
que os selvagens via trajando hábito negro. O tauma
turgo era a luz da fé, e a cruz que esse missionário leva
va era mais forte que o arco e mais poderosa que o ve
neno das flechas. E assim, Anchieta percorria, impávido
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e sereno, léguas e léguas das terras do Piratininga, cum
prindo assim deveres do seu ministério (Agê Junior,
1977: 14).
O autor contrapõe a ação religiosa do padre, através dos sím
bolos da cruz e da fé, com a resistência dos grupos indígenas, sim
bolizada pelo arco e pela flecha. Nessas simbologias, simplificou a
diversidade da vida dos grupos indígenas a virulência das armas
e venenos, e atribuiu-se ao padre elementos sobrenaturais. Agê
Junior, nesse sentido, apresentou um embate de posições entre
indígenas e jesuítas, com decisiva perda para os indígenas:
Conta Anchieta que muitos dos índios a favor da defesa
da Igreja foram feridos, mas que nenhum morreu, por
bondade do Senhor que os ajudava a curar na Igreja
improvisada de hospital, mas que dos inimigos muitos
foram feridos e mortos, (...) (Agê Junior, 1977: 11).
O autor concebeu o padre como um ser imbuído de aura pro
tetora, que fazia com que os seus inimigos fossem feridos, mas seus
aliados sobrevivessem. Nesse sentido, Agê Junior concluiu que a
missão de Anchieta tinha fins nobres e que sinalizavam para algo
proveitoso e desejável, combinando fé e projetos civilizatórios:
Como ficou patente, o trecho da carta acima transcri
to é um repositório de preciosidades históricas e dados
acerca do modo de vida do selvagem, da índole perversa
que o caracterizava e do quanto tinha de refratário à
civilização (Agê Junior, 1977: 13).
Agê Junior fortaleceu, em sua narrativa, a visão dos grupos
indígenas locais como seres perversos, desprovidos de raciona
lidade, necessitados de disciplina e civilização. A conversão à
Igreja Católica conduziria automaticamente à civilização, o que
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protegeria os convertidos. Nessa linha de pensamento, Agê Junior
continuou descrevendo a aldeia de São José, utilizando-se de
textos escritos por Anchieta e outros jesuítas sobre a região de
Piratininga, e ressaltando em suas citações a selvageria dos gru
pos indígenas da região. Ao que parece, o jornalista procurava
demonstrar semelhanças nos processos de constituição dos dois
aldeamentos, de São Paulo e de São José, uma vez que escritos
jesuíticos informavam que a aldeia de Rio Comprido foi formada
a partir de grupos indígenas fugidos da Guerra do Piratininga
(Caldeira, 1934: 52). Ao mesmo tempo, escondeu, em seus escri
tos, os processos econômicos de exploração da mão-de-obra au
tóctone, uma vez que a justificava em nome da racionalização da
produção e de um suposto benefício da comunidade:
Os hábitos indígenas de nomadismo e de lavoura itine
rante eram assim transformados em hábitos agrícolas
sedentários, com métodos racionais de utilização do
solo.
(...) e os padres da Companhia de Jesus lhes ensinavam
os princípios da religião cristã, a leitura e a escrita, que
são os fecundos germens da civilização.
O trabalho não assalariado, era feito em beneficio da
comunidade e os trabalhadores ocupavam-se alterna
damente da roça e das oficinas (Agê Junior, 1977: 14).
Maria Aparecida Papali e Diego Arêdes em seu artigo A al
deia sublevada, ou a cidade em construção: Resistência indígena na
aldeia de São José da Paraíba, publicado no livro Histori(cidade)
s - um olhar multidisciplinar, apresentou o processo jesuítico de
aldeamento como a tentativa de obtenção, através da cateque
se, de mão-de-obra barata para as roças e lavouras dos colonos,
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em suas mais diversas modalidades de trabalho (Arêdes; Papali,
2008: 16). Esse projeto consistiu, ainda segundo os autores, numa
alternativa à Coroa, diante da dizimação praticada pelos colo
nos, constituindo-se num sistema de controle e preservação dos
aborígenes, através do cristianismo, denominado de aldeamen
to. Este processo, no entanto, não foi pacifico, havendo conflitos,
inclusive, entre colonos e jesuítas (Idem: 16). Nesse sentido, os
autores nos apresentaram o aldeamento jesuítico como forma de
controle disciplinar dos indígenas.
Temos na citação seguinte, a visão de Agê Junior acerca do
processo de aldeamento:
(...) Certos de que não era possível dominar o selvagem
pelas armas, as autoridades portuguesas optaram pelo
recurso da persuasão, entregando aos padres jesuítas,
chefiados por Anchieta, a tarefa de colonizar os aborígi
nes, trazendo a civilização (Agê Junior, 1977: 9).
O autor, ao descrever seu entendimento do projeto colonial,
desconsiderou o processo econômico envolvido no estabeleci
mento da colônia e suas contradições internas. Assimilou as justi
ficativas contidas nos textos jesuíticos, ao referendar o motivo da
colonização pelo objetivo de levar os autóctones a viver segundo
uma suposta civilização.
A simbologia da contraposição do arco e flecha frente à cruz
e fé fica mais clara após estas citações, uma vez que nos apresen
tam a visão do autor, fortemente imbuída da idéia de civiliza
ção entrelaçada a uma visão de cultura. Sua visão se assemelha à
concepção européia de civilização, no século XVI, que consistiria
num processo geral, secular e evolutivo, de desenvolvimento hu
mano, baseado num progresso intelectual e espiritual, que teria
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como modelo a civilização européia, visão há tempos refutada
como homogeneizadora das sociedades (Cevasco, 2003: 9).
Quando Agê Junior, em seu livro, referiu-se ao papel dos jesu
ítas de colonizar os aborígines e trazê-los à “civilização” concebia
o termo civilizado como o ato de ensiná-los a viver dentro dos
moldes da cultura européia, adequados à vida cortesã. Assim, a
maneira como Agê concebeu cultura em sua obra, conjugava-se
com uma visão eurocêntrica, aliada a um conceito linear e evolucionista de história.
Agê Junior, ao tratar de maneira harmônica o processo de
aldeamento e catequização das aldeias de São José e São Paulo,
ressaltando seu objetivo religioso, procurava justificar a ação in
terventora na vida das tribos nativas e, ao mesmo tempo, apa
gava, em suas narrativas, os interesses econômicos contidos no
processo.
O autor, ao longo de sua obra, não deixou de apresentar os
conflitos existentes. No entanto, em sua versão, ressaltou a ação
dos indígenas como maléficos e não confiáveis:
(...) “Diz Anchieta em sua minuciosa missiva que “nas
cartas passadas fiz menção de que ficávamos na casa de
São Paulo de Piratininga com alguns estudantes nossos
e forasteiros, ocupando-nos em ensina-los a doutrina”
e que “em nossos ministério espirituais, instruímos os
nossos índios juntamente com os escravos, preparando
para o batismo os que não batisados, confessando os
que são, ajudando-os em suas enfermidades corporais,
curando-os e acudindo-os na hora da morte. E nisto
nos ocupamos esperando sempre os embate dos ini
migos, que são os índios com os quais vivemos e seus
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adversários espavoridos pelo mediterrâneo, como mui
tas vezes tenha escrito, tememos mais os índios com os
quais vivemos, por serem ladrões de casas e viverem a
nos ameaçar com guerras”. Em seguida conta Anchieta
que esses índios, ao roubarem as casas dos portugue
ses, mostravam sua maldade, matando os (Agê Junior,
1977: 15).
Em vários momentos de seu trabalho adjetivou negativamente
o modo de vida dos autóctones locais: rudes, brutos, inutilmente
violentos, antropofágicos, e que respeitavam mais os animais que
sua família “humana”. Enquanto os indígenas foram caracteriza
dos como povos não civilizados que queriam matar e destruir os
colonos, estes foram apresentados como homens bons que vie
ram trazer a civilidade aos índios.
Ao mesmo tempo, ao não aprofundar-se na análise das falas
do padre, incorporou modelos ideais de comportamento dos in
dígenas: pacificidade, submissão e adequação aos ditames civilizatórios europeus. Promoveu juízos de valor sobre os ataques a
aldeias, categorizando-os como maldade e crueldade, desconsi
derando-os como tentativas de resistência e resposta ao processo
de colonização.
Outro discurso homogeneizador, presente nas narrativas de
sua obra, foi a maneira com que encarou os grupos nativos da re
gião. De fato, em nenhum momento Agê Junior apresentou a pos
sibilidade de existirem diversos grupos aborígines locais, apenas
diferenças de atuação frente ao processo colonizador: selvagens
X pacíficos. Definiu assim que havia a presença somente de um
grupo indígena na região: os guaianazes, fugidos do Piratininga.
Em Sítio Arqueológico I Rio Comprido e seu contexto no Vale
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do Paraíba, Plácido Cali demonstra a grande variedade de gru
pos étnicos na região do Vale do Paraíba, oriundos do litoral de
São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e, alguns, dos Campos
do Piratininga, fugindo das tentativas de apresamento dos portu
gueses: Maramomis (ou Guaramomis), Terminós, Tupiniquins,
Guarulhos, Guaianás, Tamoios, Tupinambás, Goitacás, Puris
(Cali, 1999: 33).
Na região onde atualmente se localiza a cidade de São José dos
Campos foram encontrados, em 1597, indígenas do grupo étnico
Puri, em número aproximado de cem, aliados dos portugueses
contra os Tamoios (Idem: 14). No entanto, os índios que habita
vam a localidade, considerados por vários historiadores clássicos
e citado por Junior, foram os guaianazes, fugidos das margens do
Piratininga (idem: 33). O que Cali ressaltou foi a falta de traba
lhos que aprofundassem a pesquisa sobre esses grupos nativos e
seu cotidiano, sua heterogeneidade e variedade na região (Idem:
34). Junior, por outro lado, homogeneizou os indígenas da região,
ao considerá-los divididos entre catequizados (bonzinhos) e sel
vagens (cruéis e maus).
Além dessa homogeneização dos grupos indígenas que habi
tavam a região, o autor desconsiderou a complexidade de relações
entre indígenas e colonizadores, vendo-as somente sobre a pers
pectiva do colonizador, justificando a importância da catequização para o desenvolvimento de uma civilização brasileira nos
moldes da visão européia. Essa concepção de Junior se contrapõe
a outras pesquisas que demonstram a presença de resistências e
conflitos na aldeia de São José, revelando que o processo coloni
zador não foi pacífico, apresentando, também, as táticas utiliza
das pelos gentios no sentido de fazer valer suas necessidades.
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O artigo de Papali e Arêdes abarca o período em que os je
suítas não mais estavam administrando a aldeia, pois foram ex
pulsos da região em 1640, sendo mantida por administradores
escolhidos pelas capitanias. No entanto, em suas reflexões é pos
sível compreender quão complexo era o convívio entre grupos
culturais tão diferentes. Para a elaboração desse artigo foram
analisados três documentos sob a guarda do Arquivo Público do
Município, arrolados e transcritos pelo Núcleo de Pesquisa PróMemória. O primeiro, datado da década de setenta do século
XVIII, apresentava uma denúncia dos indígenas da Aldeia de São
José ao Governador da Capitania de São Paulo, Luís Antônio de
Sousa Botelho, o Morgado de Mateus, sobre abusos cometidos
pelo diretor da aldeia, José de Araújo Coimbra. Entre os abusos
denunciados, estavam arroladas relações maritais forçadas com
as índias, fruto de ameaças de prisão e castigos por motivos fúteis.
Nesse documento foi possível verificar o poder do administra
dor, muitas vezes submetendo os indígenas a atos não adequados
aos procedimentos considerados civilizatórios por Agê Junior
(Arêdes; Papali, 2008: 19). Ao mesmo tempo, os indígenas utili
zaram-se de argumentos convincentes às autoridades coloniais,
como forma de se fazerem ouvir na capitania, ao acusarem que o
diretor amancebava-se com as índias, que falava com palavras de
sonestas e que não tinha temor a Deus, vivendo assim em pecado
e dando mau exemplo. Demonstrou-se assim, que possuíam um
conhecimento refinado dos discursos colonizadores e utilizavamno como forma de resistir frente à violência do processo colonial
(Arêdes; Papali, 2008: 20). Em outros dois documentos, escritos
em torno de 1766, os autores demonstram, ao mesmo tempo, a
condição servil dos aldeãos indígenas e sua negação em fazer ser-
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viços mandados pelo administrador, o que segundo os autores,
constituir-se-ia em uma resistência silenciosa a processos de sub
missão e aculturação, impedindo a consolidação da dominação
total dos nativos (Idem: 22). Diante dessas documentações, vê-se
que não se pode considerar os grupos indígenas como selvagens
submissos, mas como participantes ativos do processo de coloni
zação, buscando, dentro das possibilidades, resistir às imposições
e arbitrariedades das autoridades coloniais, muitas vezes, utili
zando-se dos mesmos discursos construídos para submetê-los à
condição servil. A maneira com que Agê Junior expôs a vida e
cotidiano dos indígenas na aldeia, simplificou sua ação, mostran
do-os como seres irracionais que necessitavam de ensinamento e
de disciplina, escondendo sua cultura, desejos e múltiplas inter
pretações das mudanças que ocorreram em seu modo de vida7.
Que almejada civilização seria essa, tão repetidamente citada
em São José dos Campos e sua História? É possível re s D o n d e r a
partir de uma análise de como o a u t o r organizou e desenvolveu
sua narrativa, em determinadas passagens, ao mesmo tempo em
que se refletiu sobre os processos político-econômicos d e r e o r g a 
nização urbana, que ocorriam na cidade de São José dos Campos,
no período da publicação da obra.
Nos primeiros momentos do livro, Junior promoveu uma re
lação intrínseca entre os seus objetivos ao analisar o passado e o
fortalecimento da imagem de São José como uma cidade moder
na e industrial:
Entretanto, se este acervo nos fez falta fomos compen
sados pela vontade férrea de que fomos possuídos no
7. Este assunto está aprofundado no Capítulo 3, O Aldeamento de São José do
Parahyba: indígenas, conflitos e administração civil.
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sentido de dotar a capital tecnológica do Brasil de uma
história que sirva, pelo menos, para ser corrigida ou
completada pelos historiadores de maior gabarito, se
for o caso (Agê Junior, 1977: 5).
O autor esclareceu que seu objetivo era de construir uma his
tória à altura da cidade tecnológica que São José supostamente se
tornara em 1977. Em páginas anteriores, o autor justificou que a
passagem da cultura nômade para hábitos agrícolas sedentários
conduziria os indígenas a comportamentos mais racionais e civi
lizados. Em outro momento, o autor destacou que os grupos au
tóctones que vieram para a aldeia de São José do Parahyba eram
mais catequizados, ou seja, mais civilizados, pois eram dóceis,
obedientes, sabiam adorar a Deus, e faziam os mais variados afa
zeres (Agê Junior, 1977: 25). Junior estabeleceu, em sua narrativa,
que o grau de civilização, relacionava-se aos processos de traba
lho racionalizado e de docilidade diante da autoridade. Nesses
exemplos vê-se um fortalecimento da imagem do trabalho como
processo civilizatório e medida de progresso da cidade que, no
período contemporâneo apresentava-se tecnológica e, portanto,
altamente civilizada.
A construção de uma imagem idealizada do cotidiano da
Aldeia de São José do Parahyba procurava justificar o presente da
cidade de São José que, entre as décadas de 1970 e 1980, apresen
tava-se ao autor, como de uma grande e industrial urbe:
(...) Saberemos como e porquê Anchieta veio parar nas
lindas, ricas e inigualáveis planícies em que hoje está
cimentada a cidade que mais cresce no país e sedia a
mais avançada industria aeronáutica da América do Sul
(Agê Junior, 1977: 14).
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Nessa citação, Junior promoveu uma ponte entre o Padre
Anchieta, a “beleza natural” da localidade e a cidade “moderna”,
portadora de avançada indústria aeronáutica da América do Sul.
0 autor, ao longo de suas narrativas, relacionou o processo civilizatório promovido no Aldeamento de São José com o período
industrial da cidade na década de 1970, procurando, provavel
mente, fortalecer a imagem de uma cidade com vocação de ser
moderna, justificando assim uma imagem industrial do presente.
A cidade de São José dos Campos na década de 1980 se con
solidara como polo regional, proposto na década de 1970, graças
ao impulsionamento de sua economia pelo setor aeroespacial,
bélico, de telecomunicações, automobilístico e eletrônico, classi
ficando-se entre as dez maiores potências econômicas do Estado
e as vinte do país, oitava consumidora de energia do Estado e a
quinta do município paulista em arrecadação de ICMS (Almeida,
2008: 222). Percebe-se que a imagem da São José dos Campos
industrial, uma das cidades que mais crescia no país, apresentada
no livro de Agê Junior estava estritamente ligada à cidade que se
concretizava no ano de 1977 em que foi escrito o livro.
Em 1977, o Brasil encontrava-se em plena ditadura militar,
e São José dos Campos foi considerada como área de “seguran
ça nacional”, devido aos investimentos militares na cidade com
o CTA - Centro Técnico Aeronáutico (1948-1950) e o Inpe Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (1961-1971), instalados
no seu perímetro urbano, em área próxima à Rodovia Presidente
Dutra (Lessa, 2001: 23).
O governo militar possuía uma política industrial especifica,
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calcada na tecnocracia8, financiada pelo capital externo, pelo ca
pital nacional e pela poupança interna, que promovia a execu
ção de megaprojetos infraestruturais e de instalação de indústrias
estatais, multinacionais e bélicas. Em São José dos Campos, essa
política industrial fortaleceu-se como estabelecimento, em 1970,
do Codivap - Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale
do Paraíba, um plano de desenvolvimento industrial da região.
(Lessa, 2001: 192).
O Codivap, em seus objetivos estratégicos gerais de estabele
cimento do plano diretor de desenvolvimento integrado de 1970,
propunha o aumento de indústrias e oferta de empregos na re
gião. Uma das maneiras estratégicas de São José dos Campos
competir com outros importantes núcleos urbanos do Vale do
Paraíba, visando reforçar a cidade como polo de atração de in
dústrias e mão-de-obra seria a promoção da imagem da cidade
industrial através de uma política de educação e estimulação do
8. A tecnocracia seria uma concepção “(...) que enfatiza a importância do
controle e linguagem técnicos para a solução dos problemas. Vários estudos su
gerem que os tecnocratas constroem seu poder por meio da neutralidade do
discurso e processo de decisão técnico. Os tecnocratas acreditam que a emo
ção impede a solução racional dos problemas e que qualquer conflito seja disfuncional (...). Além disso, negam a razão política, considerando os políticos
dissimulados, exaltando a racionalidade técnica e classificando os engenheiros
como virtuosos” (Rodrigues, 1997: 55). “a tecnocracia não se limitava apenas a
um código moral que servia como guia para o certo e errado, mas, além dis
so, sua presumida superioridade sobre todas as outras formas de racionalidade
era imposta pela cultura ascendente, no topo, e reiterada, no nível operacional,
pelos engenheiros e pelos técnicos. Era a distinção dos engenheiros, enquanto
portadores desta rara competência, que os associava ao poder durante o regime
militar. Esta distinção era reafirmada nos rituais públicos (por exemplo, cerimô
nias de entrega de prêmios) e em pressupostos de que essa categoria era a que
deveria assumir posições de poder na organização e no sistema de telecomuni
cações em geral (Idem: 62).
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desenvolvimento sociocultural (Lessa, 2001: 79).
A cidade tornou-se uma vitrine para o Milagre Econômico
(1967-1977) conduzido pelos militares, atraindo indústrias dos
setores eletroeletrônicos e do setor aeronáutico, a partir da ins
talação da Embraer. Ao mesmo tempo, a cidade verticalizou-se,
com a alteração da Lei de Zoneamento, engolindo áreas rurais
e ampliando-se a área central para a região da Vila Adyana. A
Prefeitura Municipal e o Fórum transferiram-se da área central,
além de se sistematizar uma proposta de sistema viário (Santos,
2006: 70) proporcionando o crescimento da Zona Oeste, com a
ampliação da Avenida São João e a criação da Avenida Cassiano
Ricardo (Ottoboni, 2008: 167), obra que mudou o perfil da cida
de e sua ligação com a Via Dutra. Essas mudanças promoveram o
crescimento de novas áreas residenciais como a Zona Sul enquan
to região de operários e a Zona Oeste como pólo de condomínios
residenciais de alto valor.
Assim, é possível considerar-se que São José dos Campos se
constituía numa cidade que, na década de 1970, encontrava-se
no centro de um projeto industrial, que procurava promovê-la
como centro econômico da região e principal nome do Codivap,
provavelmente pela grande presença militar na cidade, que auxi
liaria consideravelmente na organização dessas políticas públicas,
voltadas aos processos de produção industrial.
Como uma das poucas, talvez única referência a ser utiliza
da nas escolas públicas de São José dos Campos sobre a história
local, o livro São José dos Campos e sua história estava nas biblio
tecas públicas e nas salas de aulas, promovendo a imagem, para
crianças e adolescentes, da cidade industrial, moderna e capital
do Vale.

10 '

No processo de fortalecimento da cidade industrial, obtido
pela construção de uma representação pública pela maciça dis
tribuição e aplicação da obra de Agê Junior nas escolas, tudo que
não fosse significativo para o fortalecimento dessa imagem in
dustrial foi transformado ou apagado.
Uma das memórias apagadas, para fortalecer a visão de ci
vilização e progresso, foi dos grupos nativos da região. Tratados
como selvagens e malvados pelo livro, homogeneizados em seus
costumes e etnias, eles praticamente estão ausentes das edifica
ções, monumentos e marcos comemorativos da cidade. Em 2006,
foi realizado pelo Departamento de Patrimônio Histórico da
Fundação Cultural Cassiano Ricardo, o Inventário das Obras de
Arte, Monumentos e Marcos Referenciais da Cidade, visando fu
turas preservações e formas de acautelamento dessas obras. Em
307 páginas, catalogaram-se 53 monumentos e marcos referen
ciais. Em meio a monumentos em homenagem à Independência
do Brasil, ao Movimento Constitucionalista de 1932, aos
Expedicionários Brasileiros, não há nenhuma obra, escultura ou
marco representando os indígenas da região.
Por outro lado, pesquisas visando a detecção, a catalogação e o
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acautelamento de registros da presença indígena na região foram
realizadas desde 19469, seja por iniciativas pontuais, ou por pro
jetos visando inventariar os sítios arqueológicos do município10.
Em vários momentos e localidades diferentes da cidade foram en
contradas urnas funerárias e outros utensílios de grupos nativos
da região11, que foram recolhidos pelas entidades competentes.
9. Em 1946, foi criada uma comissão pela Prefeitura Municipal de São José
dos Campos, com o objetivo de recuperar a história do município. O chefe da
comissão era o Prof. João Amoroso Netto, ex-delegado de polícia na cidade. O
Prof. Amoroso Netto convidou o Barão Otorino de Fiore de Caproni, professor
catedrático das universidades da Itália, Catânia e São Paulo para os trabalhos e,
juntos, demarcaram seis sítios arqueológicos: 1. Fazenda Serimbura - encon
trada igaçaba de grandes dimensões, prato cozido e destroços de vasilhames; 2.
Bairro de Tatetuba - igaçaba de 80 cm com ossos humanos; 3. Bairro do Cajurú
- encontrado abundante material fragmentado; 4. Bairro da Pernambucana Santa Cruz da Panela, igaçaba; 5. Bairro Jardim - 28 objetos de pedra trabalhada
- região do Rio Comprido; 6. Lagoa do Rio Comprido - muralha de 80 cm de
altura de função desconhecida (Cropanni, 1951: 106-107).
10. O Departamento de Patrimônio Histórico de São José dos Campos
foi criado em 1993, possuindo equipe de Arqueologia. Em 1997, foi realizado
projeto de Cadastramento e Inventário de sítios arqueológicos do município de
SJCampos, visando a proteção e catalogação dos sítios arqueológicos da cidade.
Existem atualmente catalogados em torno de 9 sítios arqueológicos na cidade (
Departamento de Patrimônio Histórico, 1997).
11. Em 1988, foi encontrado no Jardim Três Josés (Jardim Americano)
uma igaçaba (urna funerária), onde se concluiu que seria de tribo pré-histórica
tupi-guarani (Valeparaibano, 14/5/1988; 15/5/1988). Em 1991, foi encontrada
outra igaçaba no Bosque dos Eucaliptos. As duas encontram-se sob guarda da
Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Em maio de 2004, foi encontrada outra
urna funerária, contendo uma ossada, no bairro do Putim. Os moradores do
local informaram que, nas proximidades do achado, havia uma capela, denomi
nada Santa Cruz da Panela, possuindo esse nome por ter sido encontrada uma
“panela” no local, na verdade uma urna funerária, contendo ossos humanos.
Essa capela tinha aproximadamente duzentos anos e havia sido demolida por
volta do final da década de 90. Há notícias de achados arqueológicos nos Bairros
Torrão de Ouro, Bairrinho, Vista Verde e nos Distritos de Eugênio de Melo e São
Francisco Xavier (Silva, 2004).
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No entanto, dificuldades técnicas e de ordem administrativa 12di
ficultam um trabalho permanente e sistemático de catalogação e
pesquisa, que possibilitariam esclarecer sobre os modos de vida
desses grupos étnicos na região.
A construção da história da cidade de São José dos Campos pela
obra de Agê Junior, calcada na tríade Catequização/Civilização/
Modernização, se adequava muito bem às mudanças que ocor
riam na cidade no período. De fato, como construção de retórica,
a catequização era realizada com custo e necessitava do sacrifício
da cultura e comportamentos indígenas. Porém, segundo Junior,
era o preço para se alcançar a civilização e progresso. A construção
desse Parque Industrial em São José, por seu turno, exigiria sacri
fícios, mudanças nas relações sociais e modos de vida da cidade.

12.
O Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) não
dispõe de equipes especializadas suficientes para a pesquisa e catalogação no país
(possui apenas seis profissionais no país e nenhum em São Paulo). Atualmente,
o DPH de São José dos Campos não dispõe de arqueólogo em sua equipe téc
nica, tendo que se reportar ao Iphan, quando ocorrem achados arqueológicos.
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6
A n ch ie ta , m it o

fu n d a d o r de

S ão

José

dos C a m p o s : p o s s i b i l i d a d e d e p e s q u is a e
DE I N T E R P R E T A Ç Ã O

Estefânia Knotz Canguçu Fraga
Zuleika Stefânia Sabino Roque
sobre possíI veis caminhos para se pensar a relação entre memória e
-A. tradição analisando alguns textos sobre a história da ci
dade de São José dos Campos, publicados nas décadas de 1960
a 1990, que discutem a ligação do padre jesuíta José de Anchieta
com as origens da cidade1. Procuramos identificar como, nessas
/'" T n ic ia m o s

as n o s s a s c o n s id e r a ç õ e s

1. Vattimo [In Dove va la filosofia italiana? Laterza.Bari-Roma, 1986, p.192]
viu na transmissão [da tradição] a essência do ser( “que não é, mas se transm i
te”) e identificou na rede infinita das sua vozes e de suas mensagens a própria re175

décadas, houve um empenho da administração municipal em in
centivar e divulgar pesquisas sobre a história da cidade.
Detivemo-nos, sobretudo, em duas publicações da década de
1970, que indicam a presença de correntes opostas na interpre
tação das origens da cidade, e que se apoiam em argumentos,
contra ou a favor, em memorialista e em pesquisa documental.
Percorremos também os números do jornal Correio Joseense,
detendo-nos, sobretudo, nos editoriais e notícias sobre as come
morações do aniversário da cidade, além da consulta à legislação
municipal.
Refletimos sobre o papel da memória na interpretação e re
construção dos fatos e sobre como esse processo torna possível a
leitura de interesses, objetivos e pontos de vista políticos próprios
de cada época e de cada lugar (Fentress, 1992).
Como referências para as nossas reflexões em torno dos senti
dos da memória, consideramos, na linha de reflexões de Arantes,
que a construção das tradições “é um processo social complexo
envolvendo ao mesmo tempo aspectos pragmáticos e simbólicos
da vida social” (Arantes, 2000: 67).
Para os propósitos deste trabalho, são importantes as obser
vações do autor, quando se refere à relação complexa entre “pro
cessos psicossociais e políticas culturais” e que envolvem “embate,
alidade do nosso existir herm enêutico, da nossa piedosa relação com o passado,
chegando a uma perspectiva que se situa além de qualquer antítese fictícia entre
tradição e inovação: “se o ser nada mais é que evento, transmissão, cristalização,
o dever ético primordial será o da atenção devotada aos vestígios e aos monu
mentos: o que não significa de modo algum aceitação passiva do que foi trans
mitido, tradicionalismo obtuso. A tradição não é um bloco monolítico; aliás, é
sempre algo por descobrir-se também criticamente”. Giovanni Fornero. Verbete
in Nicola Abbagnano. Dicionário de Filosofia .Trad. Ivone Castilho Benedetti.
5a. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 1152.
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conflito e confronto, principalmente

em torno da legitimação de
marcos simbólicos de lugar e de identidade (...)”. Desse modo:
a interpretação dos sentidos da memória e do patrimô
nio, múltiplos e contraditórios como são, deve partir
do conhecimento das práticas sociais que os consti
tuem, sejam essas práticas institucionalizadas ou não
(Arantes: 67).
Embora Arantes nos indique rumos e possibilidades de refle
xão sobre a existência de conflitos da criação e do reconhecimen
to de marcos simbólicos sobre a figura de José de Anchieta, não
abordaremos essa questão, que demandaria novas pesquisas.
Procuramos, ao refletir sobre o processo de construção e afir
mação da memória em torno de Anchieta e sua ligação com as
origens da cidade, identificar, em um primeiro recorte temático,
a relação de Cassiano Ricardo com o resgate dessa memória. O
jornalista e poeta joseense é figura recorrente nos textos sobre a
história da cidade produzidos e publicados na década de 70 a 90,
quando se buscava na documentação e na tradição produzir o
“atestado de nascimento da cidade”.
Um documento que legitime a origem da cidade ligada à figu
ra do jesuíta é imprescindível para a institucionalização de mar
cos comemorativos, como o aniversário da cidade, em 27 de ju
lho, e a produção de símbolos como o brasão, o hino e a bandeira
do município. Nesses marcos é possível reconhecer possibilidades
de leitura em torno da idéia de pertencimento da cidade ao terri
tório e à história paulista, e nessa direção, fazemos referência ao
ideário e à atuação de Cassiano Ricardo, considerando inclusive
o lugar de destaque que ocupa no panteão de cidadãos ilustres
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reverenciados na história da cidade2.
Com relação a Cassiano Ricardo, não nos detemos em maio
res detalhes sobre sua trajetória intelectual e política, pois existe
bibliografia sobre o assunto3. O propósito, no momento, é refletir
sobre o processo de construção e afirmação da memória em tor
no de José de Anchieta, ligado à Aldeia de Rio Comprido, onde se
encontram as origens da cidade, e como, nas décadas de 70 a 90,
as pesquisas que investem na busca das origens - e no caso deste
estudo, particularmente o texto de Agê Junior - encontram em
Cassiano Ricardo o argumento que legitima a tradição com força
e expressão de documento.
Pretende-se aqui apontar algumas possibilidades de investiga
ção do processo de construção e afirmação da memória em torno
de Anchieta, articulando-a à idéia de pertencimento ao território
e à história paulista. Cassiano Ricardo teve participação impor
tante no reforço desse sentimento de pertença a São Paulo - a paulistaneidade4. Nesse processo de produção de memória de origem
da cidade, a institucionalização de marcos comemorativos exerce
significativa força.
O livro de Agê Junior, São José dos Campos e sua História resul
tou da publicação de sua pesquisa, vencedora do concurso pro
movido pela Fundação Cassiano Ricardo, em 1977, e publicada
2. Há na cidade uma Fundação Cultural, uma Avenida, uma Biblioteca
Pública Municipal, um a Escola Municipal de Educação Infantil, um colégio
particular e um projeto elaborado por Oscar Niemeyer para a construção de
um Memorial em homenagem ao poeta Cassiano Ricardo.
3. Referimo-nos aos trabalhos de Mônica Pimenta Velloso e Alessandro
Santana da Cunha - vide referências.
4. A esse respeito ver o trabalho de Danilo José Zioni Ferretti. A construção
da Paulistaneidade. Identidade, Historiografia e Política em São Paulo. (1856
1830). Tese de doutorado em História Social. USP, 1998.
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pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Exemplares
do livro “foram distribuídos para as instituições culturais do país,
bibliotecas públicas, prefeituras, órgãos governamentais, entida
des educacionais, tornando-se o texto referência para a história
da cidade (Agê Junior: 242). Nesse livro encontramos informação
sobre os primórdios da cidade.
Conforme o autor, a Aldeia de São José foi elevada à condição
de vila, pelo edital do capitão-general D. Luiz Antônio de Souza
Botelho Mourão, dia 27 de julho de 1767, com a denominação
de São José do Parahyba. Teve origem no antigo aldeamento de
índios, fundado pelos padres jesuítas com a denominação de
Aldeia do Rio Comprido. E, apesar do trabalho de investigação
em arquivos para encontrar documentos sobre a primitiva al
deia, a pesquisa mostrou-se infrutífera (Agê Junior: 30). O autor
identifica em registros de memorialistas, que em 1643, os jesuí
tas obtiveram a concessão de uma sesmaria e a Aldeia mudou-se
“para a beira do Banhado” (Agê Junior: 39) com a denominação
de Aldeia de São José.
Agê Junior usa ainda, como argumento, a denominação de São
José, que segundo ele, ao contrário de outras aldeias que tinham
nomes indígenas, São José é uma exceção que “leva a crer que os
Jesuítas, dirigentes da futura Vila, quiseram homenagear o funda
dor do “aglomerado” do Rio Comprido, Padre José de Anchieta”
(Agê: 246). Conclui o autor, em respostas às controvérsias sobre
a falta de “certidão de nascimento” da Aldeia de Rio Comprido,
que ela:
Existiu e foi fundada pelo Padre José de Anchieta como
renomados historiadores vêm afirmando há, mas de
100 anos. E 100 anos de tradição, sem que aparecesse

prova alguma ao contrário, devem ser respeitados (Agê
Junior: 246).
E, como reforço definitivo de seus argumentos, vale- se de
uma frase extraída do texto escrito pelo poeta e jornalista joseense: Cassiano Ricardo, por ocasião das comemorações do
Bicentenário da elevação à condição de Vila, da Aldeia de São
José:
Como São Paulo, antes se chamou de Piratininga, São
José dos Campos se chamou antes São José do Paraíba.
Ambas as cidades, porém, nasceram de uma só ori
gem: Anchieta. A tradição não pode ser esquecida, e é
a tradição que dá Anchieta como iniciador de São José,
que por sinal ficou batizada com seu nome: José (Agê
Junior: 8).
Lembrando Hobsbawm, para quem a tradição também se
constrói a partir do significado que determinado evento tem para
a comunidade (2002: 10), é significativo o recurso que Age Jr. uti
liza fundamentando na tradição a origem da cidade, apoiando
e reforçando a sua afirmação nas palavras de Cassiano Ricardo.
Buscando encontrar possíveis referências que permitam pen
sar relações entre a recorrência à figura de Anchieta - fundador
da Vila de São Paulo de Piratininga - e a construção da idéia de
pertencimento à história paulista nas primeiras décadas de 1920,
Marly Silva da Mota nos traz algumas contribuições para pensar
se, na trajetória intelectual de Cassiano Ricardo, é possível encon
trar indícios de como a tradição se constitui futuramente em re
curso argumentativo para ligar São Paulo e São José dos Campos
a uma origem missionária e civilizadora comum, representada
pela figura de Anchieta.
A autora, ao estudar a questão nacional no centenário da in180

dependência, comemorado em 1922, destaca a atuação decisiva
de intelectuais da década de 20 para criar marcos simbólicos que
até hoje povoam o imaginário sobre as duas maiores cidades bra
sileiras (São Paulo e Rio de Janeiro). Ao formularem:
idéias que se transformaram em mentalidades, os in
telectuais traduzem e produzem sentimentos que, se
forem reconhecidos, incorporam-se à consciência na
cional (Silva, 1992: 83).
Nesse sentido, modernistas de São Paulo, Mário de Andrade,
Oswald de Andrade, Menotti dei Picchia, Guilherme de Almeida e
intelectuais que valorizavam o regionalismo como Plínio Salgado
e Cassiano Ricardo (Silva: 83), defensores do caráter ruralista da
nossa “civilização”, ao identificar a capital federal - Rio de Janeiro
- como “antinação”, argumentavam que o “coração do Brasil bra
sileiro e moderno seria São Paulo” (Silva: 81).
Na década de 1920, na tentativa de buscar uma nova nação,
foi construído um discurso de desligitimação da capital federal
para exercer esse papel. São Paulo, ao contrário do Rio de Janeiro,
cidade contemplativa, voltada para o litoral, tinha uma vocação
interiorana pela sua própria localização geográfica, e que expli
caria o espírito empreendedor dos bandeirantes desbravadores
(Mota5: 82).
As imagens sobre São Paulo construídas na época ti
nham como objetivo atender aos interesses paulistas
num projeto de hegemonia política. Na configuração
do imaginário sobre as duas cidades opera-se freqüen
temente com símbolos que só deitam raízes quando
5. A autora trabalha com a noção de imaginário na linha de Cornelius
Castoriadis, ver: A Instituição Imaginária da sociedade. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1992.
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há terreno onde possam se firmar. O entendimento do
imaginário se dá no âmbito das múltiplas relações na
sociedade; são os sujeitos que, no desenrolar de suas
ações, produzem, animam e reforçam as elaborações
simbólicas. Ou seja, a criação de símbolos não é arbi
trária, não se faz no vazio social. Afinal, o controle do
imaginário - de sua difusão e reprodução - assegura
um impacto sobre as condutas e as atividades individu
ais e coletivas, influenciando as escolhas e situações de
resultados ainda imprevisíveis (Mota: 85).
Ainda em relação ao papel de vanguarda pretendido por São
Paulo à época, e a atuação do grupo verde-amarelo do qual fazia
parte Cassiano Ricardo, (Ferreira, 2002: 328), (Velloso, 1993: 7),
destaca o culto às tradições brasileiras na valorização do regio
nalismo.
O ideário verde-amarelo comportou nítidos propósitos
pedagógicos: caberia aos intelectuais a missão 6 não só
de criar a consciência nacional, como também de di
fundi-la entre a população por meio de um patriotis
mo prático, em obras educativas para crianças e adultos
(...) Martim Cererê, livro de poemas de Cassiano Ricardo,
6.
Ferreira afirma que na perspectiva dos integrantes do movimento verde
amarelo, São Paulo teria a “missão histórica de continuar a herança do bandei
rante, estendendo o progresso e a modernidade ao país” (Ferreira, 2002: 329).
E essa missão caberia aos intelectuais mediante a execução de um programa de
ação que, fundado no regionalismo, possibilitaria a realização de um projeto de
cultura nacional que deve necessariamente “comportar um retorno idílico às
tradições do país e a recuperação de um tempo mítico, revelador das origens e
da dinâmica brasileira.” (Ferreira, 2002: 328) citando M.P. Velloso, A brasilidade
verde-amarela: nacionalismo e regionalismo paulista (Estudos Históricos, v. 11,
1993: 99).
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publicado em 1928, exemplifica bem a visão nacional-regionalista do grupo e seus objetivos didáticos” (Ferreira:
330).
É possível reconhecer, nesse período, traços do regionalismo
paulista no processo de legitimação da metrópole bandeiran
te como “cabeça da nova nação que então se buscava construir
(...) habitada por todos os tipos de raças e de povos, e nem por
isso desapegar-se dos sólidos valores da brasilidade” (Motta: 81).
E, possivelmente, intelectuais de São José dos Campos tenham
buscado em Cassiano Ricardo, não só inspiração, mas também
o argumento necessário para ligar a cidade, a partir da figura de
Anchieta, à tradição bandeirante.
Não se pretende fazer um estudo que aprofunde uma inves
tigação sobre origens, divulgação e propagação do ideário da su
premacia paulista. O desafio de identificar a gênese histórica das
idéias implica um esforço investigativo de muito fôlego, percor
rendo teias e ramificações, buscando indícios de manifestações
sutis, e ainda assim, nem sempre passíveis de conclusão sobre o
surgimento, o fortalecimento e o desaparecimento de uma idéia.
Apontamos apenas que o tom ufanista do integrante do grupo
verde-amarelo se evidencia anos depois, em 1967, como já referi
do, e que é retomado por Agê Junior, recuperando e atualizando a
tradição que une as duas cidades em torno da matriz fundadora,
representada por Anchieta.
Idéias que manifestam-se de diversas formas, em vários pe
ríodos da história de São José dos Campos. Tentamos sinalizar
como os fios da memória tecem o corpo de uma tradição que,
ao sinalizar o pertencimento à comunidade paulista, inscreve-se
nas relações e práticas sociais. Desse modo, a tradição fundada
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na memória adquire o sentido de validação de atividades e datas
comemorativas e justificativas para criação de símbolos (brasão,
bandeira, hino), que reavivam na sua leitura, os traços de pertencimento à história de São Paulo.
Ao pensar o lugar das comemorações e construção de símbo
los em torno de Anchieta, na relação memória e história7, encon
tramos suporte nas considerações de Lofego, ao analisar como as
comemorações em torno dos 400 anos da cidade de São Paulo,
consolidaram a construção do passado paulista assentado no
7. Oportunas são para a nossa linha de reflexão sobre memória e história, as
observações de Chartier: “Sem dúvida, entre história e memória as relações são
claras. O saber histórico pode contribuir para dissipar as ilusões ou os desco
nhecimentos que durante longo tempo desorientaram as memórias coletivas. E,
ao contrário, as cerimônias de rememoração e a institucionalização dos lugares
de memória deram origem, repetidas vezes a pesquisas históricas originais. Mas
não por isso memória e história são identificáveis. A primeira é conduzida pelas
exigências existenciais das comunidades para as quais a presença do passado
no presente é um elemento essencial da construção do seu ser coletivo. A se
gunda se inscreve na ordem de um saber universalmente aceitável, “científico”,
no sentido de Michel de Certeau” (Chartier, 2009: 24). Sobre Certeau, a reflexão
acerca das questões teóricas e metodológicas que envolvem o ofício do historia
dor, esse autor alerta-nos que tanto as fontes, quanto o historiador, carregam
as marcas de seu tempo. Portanto, para o autor, a pesquisa não é neutra, assim
como não são neutros os pesquisadores. Para aprofundamento das idéias do
autor sobre as operações que regulam a escrita da história e o questionamento
do trabalho do historiador, ver De Certeau. A Escrita da História. Trad. Maria
de Lourdes Menezes. 2a. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000. Certeau
foi também crítico das instituições produtoras de conhecimento histórico ao
afirmar que os pesquisadores que pretendem obter o reconhecimento de seu
saber preocupam-se em seguir normas e procedimentos de produção cienti
fica e de escrita, reconhecidos no âmbito de instituições cientificas e culturais
(Universidades, Institutos de Pesquisa, Fundações Educacionais e culturais, etc).
Para mais referências sobre essa questão, consultar Antoine Prost. Doze Lições
sobre a História. Tradução d Guilherme João de Freitas Teixeira. Belo Horizonte:
Autêntica Editora, 2008, em especial no cap. XII, “A História se escreve”, o item
“Um texto objetivado e digno de crédito”, p. 235 a 244.
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“mito bandeirante”:
Nos rituais comemorativos, é possível o “reviver” do
passado que foi escolhido 8 pelos guardiões da memó
ria. O simbolismo do passado cria uma identidade com
o presente (Lofego: 26).
Nessa direção de reflexão e procurando pontuar como, sobre
tudo na década de 70, as questões em torno do mito fundador da
cidade9, constituem foco de pesquisas, partimos do texto de Agê
8. Ü autor, no encaminhamento da pesquisa sobre as comemorações em
torno do IV Centenário de São Paulo, localiza os guardiões dos discursos come
morativos em instituições “como a Universidade de São Paulo, o
Museu Paulista, o Departamento do Patrimônio Histórico, especialmen
te o Arquivo Histórico Municipal, o Instituto Histórico e Geográfico de São
Paulo (...) (Lofego: 30). São, entre outros, lugares de produção de discursos e
práticas que permitiram ao pesquisador compreender historicamente os sen
tidos daquela comemoração. É importante salientar o extenso trabalho de pes
quisa realizado por Lofego, analisando a vasta documentação produzida pela
Comissão dos Festejos do IV Centenário, no Arquivo Histórico Municipal da
Cidade de São Paulo, além de pesquisas desenvolvidas em jornais da grande im
prensa. Salienta o autor o esforço da Comissão e de outros setores da sociedade
em transformar a festa para a cidade numa festa para o mundo (Lofego: 52). O
propósito principal dos membros da Comissão era produzir uma imagem de
São Paulo que retratasse os valores paulistas e para isso, constroem o passado
“glorioso” da cidade, fundado-o nos elementos que originaram a chamada ”raça
paulista’’, destacando como elementos constituidores de sua identidade, o branco
(bandeirante)e o índio, formando uma mesclade bravura e coragem, veladas pela
fé pacificadora dosjesuitas(...) (Lofego: 32). E para atingir esse objetivo seus inte
grantes, como guardiões da memória, procuraram exercer um rigoroso controle
da produção e veiculação das atividades ligadas à comemoração.

9. Várias concepções, desde a Antigüidade, preocupam-se em compreen
der a função do mito na sociedade. Platão e Aristóteles consideravam o mito
como um produto inferior da atividade intelectual e que se opõe à verdade. Na
Europa, no séc. XIX, as teorias naturalistas também concebiam o mito como
uma forma imperfeita de atividade intelectual. Para Vico a verdade do mito não
é uma verdade corrompida, mas uma verdade autêntica, embora com forma
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Junior, que se tornou referência para os estudos sobre a história
da cidade.
Antes dele, contudo, três outros textos, ambos da década de 60
e início de 70, precisam ser citados, pois indicam a forte presen
ça nos meios intelectuais do debate sobre as origens da cidade,
também apoiando-se na interpretação de documentos e cronistas
da época , polêmica referida por Agê Junior no seu texto de 1977,
Jairo César Siqueira, no livro Nossa cidade: História, Crônicas,
Memórias e Folclores de São José dos Campos, escrito em 1962,
mas apenas publicado em 1991, pela Fundação Cultural Cassiano
Ricardo; também procurou fundamentar suas conclusões com
base na pesquisa em arquivos e reconhece os relatos sobre a pas
sagem de Anchieta pela região. É possível perceber o recurso à
oralidade e à tradição para construir a memória legitimadora so
bre as origens de São José dos Campos.
mesmo com documentação insuficiente, permane
ceram nos registros orais de sucessivas gerações, for
necendo a imagem histórica de ser São José do Rio
diferente da verdade intelectual. Na sociologia contemporânea, Durkheim con
sidera o mito a projeção da vida social do homem. Mais recentemente, também
no campo da sociologia, Malinowski considera que o mito cumpre “uma função
ligada à natureza da tradição, à continuidade da cultura e à atitude humana em
relação ao passado (...) e, nesse sentido, reforça a tradição, dando valor e pres
tígio. Para Levi-Strauss os mitos não são só narrativas fabulosas, mas também
envolvem figuras humanas, por exemplo, heróis e líderes e, portanto, para serem
compreendidos, precisam ser estudados em relação à função que exercem na
sociedade. (Giovanni Fornero. Verbete Tradição. In. Nicola Abbagnano, 2007:
1149-1152). Para essa discussão específica estamos nos apoiando no trabalho de
Marilena Chauí. Ao falarmos em mito, nós o tomamos, não apenas no sentido
etimológico de narração pública de feitos lendários da comunidade, mas tam
bém no sentido antropológico, no qual essa narrativa é a solução imaginária
para tensões, conflitos e contradições que não encontram caminhos para ser
resolvidos no nível da realidade (Chauí, 2000: 9).
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Comprido umas das formações [aldeias] que teve sua
presença [Anchieta] no seu alvorecer (Siqueira: 50).
Contudo, Altino Bondesan contraria a versão que busca jus
tificar a presença de Anchieta na fundação da aldeia que deu
origem à cidade. Apóia a sua afirmação no documento datado
de 1643, de concessão de sesmaria aos jesuítas no planalto joseense, para aldeamento dos índios. Informa que o documento
“encontra-se presentemente arquivado na Tesouraria da Fazenda
Nacional. É esse o primeiro documento oficial relativo às terras
onde atualmente se localiza São José dos Campos.” (Bondesan:
53). O texto rebate a versão que liga Anchieta à fundação da ci
dade, creditando-a Azevedo Antunes que “se ocupou do assun
to em sucessivos números do “Progresso”, em agosto de 1902”
(Bondesan: 51). Para Bondesan, apoiado em outros documentos,
a aldeia de índios do Rio Comprido “veio a ser estabelecida, por
determinação do Padre Anchieta...” em 1585 (Bondesan: 52).
Percebe-se, portanto, que em meio às polêmicas em torno
de José de Anchieta, o recurso à tradição presente na frase de
Cassiano Ricardo por ocasião das comemorações do bicentenário
de São José dos Campos, retomada por Agê Junior em 1977 e an
tes também constituindo argumento para a pesquisa de Silveira
foi, na década de 70, a versão vencedora.
Reconhece-se na tradição a depositária legítima de sinais que
validam historicamente a produção do documento de origem.
Um estudo sobre material didático distribuído nas escolas do
município seria uma possibilidade de refletir sobre como a figura
de Anchieta tem sido referência de informação sobre a origem da
cidade e indicaria como, através da escola, a tradição se mantém
viva em várias gerações.
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Na cartilha 10 que foi distribuída nas escolas de São José dos
Campos no início da década de 2000, temos informações que le
gitimam uma história e uma memória da cidade.
O texto reproduz, na primeira folha, um poema de Cassiano
Ricardo “A Flauta que me roubaram”. Na seqüência, o texto sobre
as origens da cidade menciona a tradição oral:
Dizem, sem muita certeza, que foi o padre jesuíta José
de Anchieta, em companhia de outros jesuítas, em suas
pregações na catequese dos índios, quem fundou a al
deia do Rio Comprido (PMSJC/ COMTUR, 6).
A cartilha reproduz também a Bandeira e sua história, sendo
significativo que, instituída em 1960, além de outros símbolos,
incorpora as trezes listras que: “trazem a presença da bandei
ra paulista”. No hino do Bicentenário de São José, novamente a
alusão a Anchieta: “Das mãos de Anchieta nascida (...)” (PMSJC/
COMTUR, 7). O Brasão das Armas da cidade é também reprodu
zido - com o brasão de José de Anchieta num dos quadrantes11.
Ao final, a cartilha apresenta uma parte de exercícios na forma
de passatempos, propõe a resolução de uma palavra cruzada, em
que se pede para descobrir o nome do “padre jesuíta que fundou
a Aldeia do Rio Comprido”, e a resposta é Anchieta.
10. Referimo-nos à cartilha “Conheça comigo a história de São José dos
Campos” distribuída pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos,
Publicação com o apoio da COMTUR, UNIP, UNIVAP e patrocinada pelo
Petrobras, Basf e LG Phillips.
11. Em “A Invenção das tradições” Hobsbawm e Ranger afirmam que: “a
maioria das ocasiões que as pessoas tomam consciência da cidadania como tal
permanecem associadas a símbolos e práticas semi-rituais (por exemplo, as elei
ções), que em sua maior parte são historicamente originais e livremente inven
tadas: bandeiras, imagens, cerimônicas e músicas” (Hobsbawm e Ranger, 2002:
20 ).
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A formação do cidadão é trabalhada pela pedagogia moder
na na formação da consciência histórica e cívica. Os modelos
explicativos, os símbolos, as vidas exemplares, os rituais cívi
cos, entram na formação do cidadão. Há um ser nacional, um
ser de classe, um ser regional ou étnico, que deve ser valorizado
(Lovisolo, 1989: 26).
Como nos reportamos apenas a algumas referências sobre a
relação de Anchieta com as origens da cidade, encontradas a par
tir da década de 1970, reconhecemos a necessidade de pesquisas
que trabalhem outras fontes que permitam avançar a temática da
construção do mito fundador, analisando inclusive as controvér
sias em torno das origens de São José dos Campos. Apenas como
exemplo, citamos o texto de Hélio Damante, O Fundador de São
]osédos Campos, publicado em 1971. O trecho que a seguir trans
crevemos é significativo para indicar o teor das disputas presentes
no processo de construção da memória da cidade:
Não é fácil restabelecer a verdade histórica em torno
das circunstâncias, fundadores e datas de fundação de
numerosos municípios brasileiros. Pontilham essas ori
gens, às vezes nebulosas ou de documentação parca ou
nula, numerosas lendas que se transformam em verda
deiros mitos municipais (ou nacionais), contra os quais
em vão investirá talvez a pesquisa. É o caso típico de São
José dos Campos. Ao contrário do que se lê em publica
ções oficiais inspiradas em Azevedo Marques [Quadro
Demonstrativo p. 194 e Apontamentos Históricos, cit.,
p. 236 (vol.2°)] e se vê aceito quase sem contestação, parecenos temerário atribuir ao Padre José de Anchieta a
fundação da antiga São José do Paraíba” (Damante: 53).
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Apoiado no resultado de suas pesquisas conclui que tanto o
jesuíta Serafim Leite como - dois séculos antes, seu irmão de há
bito - o Padre Manoel da Fonseca (...) dão segura e documentada
notícia do fundador da cidade, o Irmão Manuel de Leão (...) que
cerca de 1680 (...) veio a fundar São José dos Campos (Damante:
54).
No embate, que na década de 1970 possivelmente envolveu
intelectuais na discussão sobre as origens da cidade (e Agê Junior,
no texto referido, faz alusão a essas controvérsias), Anchieta ven
ceu a disputa e, consagrado nas publicações oficiais como símbo
lo instituinte da memória histórica sobre a fundação da cidade,
apaga a figura do padre Manuel de Leão.
Refletindo o processo de construção de imagens simbólicas,
que instituem significados sobre a formação de uma identidade,
apoiadas no regionalismo paulista e na origem da cidade; procu
rou-se indicar algumas possibilidades de estudo sobre o processo
de constituição desse ideário, elaborando uma visão do passado,
através de imagens simbólicas e que, embora presentes a partir de
1920 (o brasão da cidade é de 1926) apresentam-se de forma mais
acentuada e elaborada a partir de 1967, data da comemoração
do bicentenário da cidade. Avançar nessa direção de investigação
significa, entretanto, aprofundar a pesquisa em jornais Álbuns e
Almanaques publicados na cidade desde 1920; coletando e ana
lisando referências que nos permita trabalhar as interpretações
sobre o processo de constituição e elaboração de uma memória
sobre as origens da cidade ligadas à figura de Anchieta, transfor
mando-o em símbolo de identificação da coletividade joseense e
perceber, em cada período, os propósitos e intenções dessas ela
borações simbólicas. Portanto, no espaço deste artigo, exemplifi
camos a possibilidade de estudo, fazendo referência aos símbolos
190

adotados pela municipalidade de São José dos Campos, em rela
ção à fundação da cidade.
As imagens simbólicas construídas e incorporadas à memória
social - as comemorações, o brasão, o hino e a bandeira da cida
de- foram constituídas em meios que resignificaram a tradição,
sobretudo quando a intenção é veicular a tradição com valor de
documento12.
Como apoios necessários à memória, os símbolos e as come
morações promovem a veiculação das narrativas sobre as ori
gens e a história da cidade. Na definição de Waldemar Ferreira
Netto, os símbolos e práticas comemorativas, funcionam como
“disparadores de lembranças” ou “gatilho oficial para a lem
brança de fatos específicos estabelecidos pela sociedade (...)
(Ferreira Netto, 2008: 19-20). Chauí, ao trabalhar a construção
ideológica do semiófaro “nação” entende- como um “signo vin
do do passado, carregado de significações” e trazido à frente ou
empunhado para indicar que significa alguma outra coisa e cujo
valor não é medido por sua materialidade e sim por sua força
simbólica (...) Um semiófaro é fecundo porque dele não cessam
12. Afonso Carlos Marques dos Santos, ao discutir o tema da memória “pen
sada como produção simbólica e parte do imaginário social” posiciona-se em
relação às colocações de José Honório Rodrigues ao criticar ao uso abusivo da
palavra “memória” e defendendo que não se pode confundir memória, tradição
e história. Respeitando a posição do crítico e historiador, Santos, considera que
“não é pela supressão da palavra memória pura e simplesmente que se pode
assegurar um lugar de destaque para os estudos históricos. Memória e tradição,
como produtos
de um tempo determinado e de um conjunto social dado, podem e devem
se constituir em matéria prima para o exercício crítico da pesquisa histórica,
principalmente no terreno da história das idéias, da história intelectual ou da
história das mentalidades coletivas” (Santos, 2007: 89).
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de brotar efeitos de significação” (Chauí, 2000: 12).
Portanto, ao sinalizamos a possibilidade de trabalhar o bra
são, o hino e demais manifestações cívicas do município como
expressões da memória e tradição e que são consagradas como
históricas, é necessário proceder à identificação dos elementos
simbólicos que os constituem13.
Indicamos apenas alguns caminhos possíveis de interpretação
dos símbolos da cidade, sem o propósito de realizar um estudo
aprofundado, pois são fontes que, pela sua natureza, necessitam
de um tratamento metodológico específico, o que foge aos limites
deste espaço.
O Brasão de Armas que se tornou símbolo da cidade, foi ado
tado em 23 de setembro de 1926 pela lei municipal n°. 180.
Em 1930, quando assumiu o poder, Getúlio Vargas extinguiu
todos os símbolos estaduais e municipais, justificando a medida
com o propósito de proteger a nação de14 conflitos e propagan
das político demagógicas. O brasão municipal de São José dos
Campos foi restaurado em 194615.
Os elementos figurativos do brasão da cidade, o jesuíta (figura
e brasão de José de Anchieta), o bandeirante, o índio, represen
tam e glorificam um passado paulista com valores comuns. Em
13. ver: Lucia Lippi. Cultura é Patrimônio. Um Guia.
14.0 Art. 2° da Constituição Federal, de 10 de novembro de 1937, estabelece
o uso obrigatório em todo país da bandeira, hino e o escudo de armas nacionais
como símbolos, proibindo outras bandeiras, escudo e armas. É o movimento
pela Bandeira única, a bandeira nacional.
15.
A Constituição de 18 de setembro de 1946, no artigo 195, Título IX,
das Disposições Gerais, estabelecia que fossem símbolos nacionais a bandeira,
o hino, o selo e as armas vigorantes na data da promulgação da Constituição. E
no Parágrafo Ünico ficou estabelecido que os Estados e os Municípios pudessem
ter símbolos próprios.
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uma leitura preliminar e ainda sem nenhum aprofundamento,
é possível perceber que as imagens nele representadas sinalizam
a intenção de articular em um passado comum (portanto, pro
jetando um futuro igualmente partilhado), a história das duas
cidades paulistas, com a mesma origem missionária, desbrava
dora, civilizadora: São José dos Campos e São Paulo. O Brasão de
Armas, articulando memória e história em torno de uma mes
ma tradição irmana as narrativas históricas em torno da epopéia
paulista constituída, a partir do passado épico, emitindo sinais
na direção da construção de uma idéia de identidade paulista16.
0 Brasão de Armas, de autoria de Afonso de Taunay e José
Wasth Rodrigues17 representa na composição de imagens a reme
moração da missão civilizadora de Portugal na representação da
coroa portuguesa e dois tenentes da milícia criada pelo governa
dor de São Paulo, Morgado de Mateus. Essas imagens remetem ao
16. Silvio Luiz Lofego, ao tratar das comemorações em torno do 4o cente
nário de São Paulo, faz referência a artigo “O Centenário Henriquino: Imagens
e Ideologias” de Maria Manuela Tavares Ribeiro, da Revista de História das
Idéias 15 - Rituais e Cerimônias, do Instituto de História e Teoria das Idéias de
Coimbra de 1993 que, segundo o autor, “apresenta uma discussão sobre a trans
formação do Infante Dom Henrique em símbolo de identidade portuguesa. A
autora, por esse viés, entende que o papel do historiador diante das comemora
ções e centenários seria compreender como estes assumem um significado real na
nossa sociedade, tendo em vista, ainda, que as preocupações do presente determi
nam a visão do passado” (Lofego, 2004: 18-19).
17. O artigo de Maraliz de Castro Vieira Christo, com base na correspon
dência entre Taunay, diretor do Museu Paulista, e pintores convidados para par
ticipar com a produção de painéis, da decoração do museu e prepará-lo para as
comemorações do Centenário da Independência, analisa a produção de um dis
curso afirmativo sobre a heroicidade bandeirante. Bandeirantes na contramão da
História: um estudo iconográfico. Artes da História e outras linguagens. Projeto
História, Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em História, n.°. 24,
junho/2002. São Paulo: Educ. pp. 307 à 335.
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poder temporal da Coroa.

F ig . i : Brasão de Armas

de São José dos Campos.

O quadrante onde se representa o brasão de José de Anchieta,
cercado pelo perfil de índios guaianazes, relembra a missão dos
jesuítas que trazem para o “seio da cristandade o gentio, que não
é outro, mas um mesmo desgarrado, ou um próximo desencami
nhado, por meio da ação evangelizadora, civilizadora e catequética”. Os índios passam a ser considerados “súditos livres da Coroa”.
Essa disposição das imagens remete à idéia da união do poder
temporal e espiritual18. Aparece também no brasão, através da re
presentação das armas utilizadas pelos bandeirantes, a idéia do
empenho dos paulistas no desbravamento dos sertões. O ramo de
café, no campo inferior, como ornamento exterior, pode remeter
à idéia da busca de hegemonia política e econômica de São Paulo,
através da produção de café.
Embora nesse estudo apenas indiquemos possibilidades de
leitura, consideramos que o Brasão de Armas de São José dos
Campos articula, na composição simbólica das imagens, a idéia

18. A esse respeito ver: Amílcar Torrão Filho. A cidade da conversão: a ca
tequese jesuítica e a fundação de São Paulo de Piratininga. In. Revista USP.
Universidade de São Paulo. N. 63, (set., out., nov.), 2004, pg. 81 e 82.
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de pertencimento à epopéia paulista, representando o mesmo
passado pioneiro e sinalizando a participação de São José dos
Campos no progresso de São Paulo e, como já referido, na época
da criação do símbolo municipal, busca-se destacar no cenário
político e econômico nacional o objetivo da elite cafeeira.
A busca de informações sobre datas comemorativas levounos à consulta dos periódicos disponíveis no Arquivo Público
Municipal de São José dos Campos. Constatou-se que nos mais
antigos como A Vida (1887-1890), O Trabalho (1897), A Vontade
(1899), O Caixeiro (1904-1905), A Semana (1916), A Caridade
(1916-1917) não há registro sobre comemoração do aniversário
da cidade. Como no momento, não foi nosso propósito traba
lhar sistematicamente esse jornais, apenas buscamos encontrar
referências a datas e eventos comemorados na cidade para loca
lizar as primeiras informações sobre a adoção do dia 27 de julho
como a data do aniversário da cidade, lembrando a participação
de Anchieta.
Nos jornais mais antigos foram encontrados registros sobre
comemorações no dia 19 de março, dedicado a São José, padro
eiro da cidade19, mas nenhuma referência a comemorações em
torno da data de fundação da cidade20.
19. Nem sempre as festas em honra a São José aconteciam no mês de março,
no ano de 1936. Segundo o Jornal Correio Joseense, as festividades aconteceram
no mês de abril. Em 1870, o papa Pio IX o proclamou “O Patrono da Igreja
Universal” e, a partir de então, passou a ser cultuado no dia 19 de março. Em
1955 Pio XII fixou o dia Io de maio para “São José Operário, o trabalhador.
Informações disponíveis em: http://wvw.culturabrasil.org/19demarco.htm
acesso em 10/06/2009.
20. De acordo com as programações das festas do padroeiro que aparecem
integral e parcialmente nas edições do Correio Joseense de 1936, 1945,1946. O
teor cívico das festas joseenses até então concentraram no 15 de novembro, 7 de
setembro e 9 de julho (Revolução Constitucionalista) e as comemorações em
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Na linha de reflexões indicadas nesse espaço - e que ainda
carecem de trabalho sistemático com fontes - as referências en
contradas no jornal sobre as comemorações em torno do dia 9
de julho, data que lembra a Revolução Constitucionalista de São
Paulo, podem sinalizar intenções e meios de projetar e marcar o
sentido de pertencimento da historia da cidade às significações
históricas que envolvem esse episódio da história paulista. A par
tir da década de 1960 aparecem no Correio Joseense notícias so
bre o 9 de julho, mas relacionadas às festividades em torno do
aniversário da cidade21.
Uma data gloriosa de São Paulo, ou seja, o 9 de julho,
que marcou a grande epopéia de nosso Estado e da
nossa gente quando levantou-se em armas para forçar
a então ditadura chefiada pelo Senhor Getúlio Vargas
(Correio Joseense 07/07/1963).
Demonstrou alto grau de civismo e marcou a grande epopéia
de São Paulo quando seu povo, unânime se levantou contra o
poder ditatorial “SJC participou com galhardia desse belíssimo
torno dessa data começam a ser noticiadas naquele periódico a partir do ano de
1936. Segundo a Lei Municipal n° 445, de 29/10/1956 - Pub. 29/10/1956, eram
considerados feriados municipais: 19 de março (dia do padroeiro), sexta-feira
santa; dia de corpus Christi, 27 de julho (data da fundação da cidade), 2 de no
vembro e o 8 de dezembro.
21. Como Danilo Monteiro (filho de Napoleão Monteiro) era ex-combaten
te da Revolução Constitucionalista de 1932, as comemorações e homenagens
em torno do 9 de julho alavancaram a partir da imprensa e dessa associação na
cidade de São José dos Campos. O envolvimento do Correio Joseense com o 9
de julho ficou claro a partir dessa edição de 10/07/1962. Na ocasião dos 30 anos
da Revolução Constitucionalista de 32, reforçar a memória sobre o 9 de julho
“epopéia de SP” era uma maneira de também reforçar uma memória pessoal e
da cidade de SJC, visto que a morte de Euclides Miragaia (um dos Ms da sigla
MMDC) era joseense.
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movimento de redenção, festeja todos os anos a inolvidável data,
promovendo festas alusivas a grande epopéia (Correio Joseense
27/07/1961).
A lei municipal de número 445, de 29 de outubro de 1956 ins
tituiu como feriado o dia 27 de julho, data da fundação da cidade,
antes disso as festas eram de caráter religioso e não há referência
a nenhuma data que lembre um evento cívico.
No Jornal O Correio Joseense no ano de 1959, é que pela pri
meira vez se menciona a comemoração do aniversário da cidade
(fundação) e o brasão da cidade é estampado logo na primeira
página do jornal. Naquele momento, o discurso reforçava a re
presentação de cidade em pleno ritmo de progresso.
Não precisaríamos dizer, cresceu e prosperou de ma
neira a causar estupefação a todos quantos conheceram
anos atrás, quando ainda engatinhava para atingir a
meta, ou seja, o progresso que se constata hoje em to
dos os seus setores, industrial, comercial, educacional,
agrícola e social (Correio Joseense 26/07/1959).
Já na década de 60, as comemorações em torno do aniversário
da cidade passam a ganhar fôlego e a mobilizar cada vez mais ins
tituições e organizações, contando com desfiles de agremiações,
apresentação de fanfarras, presença de autoridades no palanque,
exposições e competições vinculadas à temática da cidade ani
versariante, contando com o apoio da imprensa (Jornal Correio
Joseense, Jornal Valeparaibano, Rádio Clube, etc.).
nossa São José que nasceu de um aglomerado de índios
no bairro do Rio Comprido, se encontra em pujança
incontestável e que a coloca hoje como a capital do
Vale do Paraíba pelo seu crescente progresso (Correio
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Joseense 10/07/1962).
O aniversário da cidade e os jogos abertos - foi uma
das mais belas festas realizadas em nossa cidade, consti
tuindo-se pode-se dizer sem exagero, numa verdadeira
apoteose (Correio Joseense 17/07/1960).
Salve, pois, a nossa gloriosa data, que registra nada me
nos de 196 anos de fundação para a qual contribuiu se
gundo os historiadores o padre José de Anchieta, quan
do instalou nos campos do Rio Comprido a primeira
aldeia, onde ainda predominava apreciável número de
silvícolas (Correio Joseense 27/07/1963).
As comemorações em torno da data de fundação da cidade
foram ganhando força, seja por parte do poder público, de asso
ciações, de comerciantes e da população que de modo geral par
ticipava das festividades; em 1962 foram cerca de 20 mil pessoas
que prestigiaram a programação do 27 de julho e 60 mil na festa
do bi-centenário22.
Com a proximidade do bicentenário, as comemorações ga
nharam ainda mais atenção e mobilizaram vários setores, o uni
verso comemorativo possui historicidade própria, as comemora
ções são construídas com significados. São muitos os envolvidos:
intelectuais, jornalistas, escritores, professores, comerciantes.
Entre as comemorações do bicentenário de São José dos Campos,
a publicação do livro de Altino Bondesan “São José em quatro
tempos” é noticiada em jornal como “uma das que ficarão para
o futuro, pois a obra será amanhã, fonte de consulta para quan
tos quiserem conhecer São José dos Campos de 1967” (Correio
Joseense 25/06/1967).
22. Edições de 27/07/1967 e de 29/078/1962. Correio Joseense.
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A Comissão executiva dos festejos do bicentenário de São José
dos Campos foi presidida inicialmente pelo Dr Luiz Fernando de
Almeida (Correio Joseense de 27/07/1966) e segundo conta em
Atas da Câmara Municipal, a comissão renunciou aos trabalhos
em abril de 1967. O Secretário Administrativo, Mário Otoboni,
foi nomeado pela Câmara Municipal e em sessão solene em sua
homenagem proferiu os seguintes dizeres:
Naquela ocasião nossa idéia era apenas de promover
um desfile no dia 27 de julho, no entanto, a bem da ver
dade, devo dizer que o apoio que recebemos do senhor
prefeito nos animou e aquele que deveria ser apenas um
desfile, hoje já é uma programação que compreende
quase todo o mês de julho (Ata da 21.a Sessão Ordinária
da Câmara Municipal de São José dos Campos, 4.° ano,
5.a legislatura 19/06/1967).
A programação incluía apresentação de grupos musicais, can
tores, desfile de escolas, show pirotécnico, competições esporti
vas, etc. Contudo, o ponto alto das comemorações foi a chegada
da relíquia do Padre José de Anchieta, com missa solene, celebra
da pelo arcebispo de São Paulo, Dom Agnelo Rossi e apresentação
do Coral Metropolitano23.
Não foi nosso objetivo “resolver” a temática que envolve a fi
gura de José de Anchieta nas origens de São José dos Campos,
nem discutir a pertinência ou não de em considerar a noção de
mito como explicativa para o ressurgimento do padre jesuíta
como “mito fundador” da cidade. Ao iniciarmos o artigo com
uma indagação, nosso propósito foi pensar possibilidades para a
23. Ver: Correio Joseense 27/07/1967 Decreto n.° 1000/67 - Roteiro Oficial
das Festas do Bi-Centenário.
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abertura de espaços que contenham perspectivas de investigação
e que remetam a pesquisas que avancem a temática.
Quando incluímos, no rumo de nossas reflexões, a noção de
tradição, lembramos que ela tem uma dinâmica que se constrói
no movimento da história. Ao ser revisitada no presente, obriga à
consideração das mudanças e variações que sofreu, incorporando
novos sentidos que podem interferir nas significações que a lei
tura de suas formas de manifestação oferece aos pesquisadores ao
considerarem o presente como
A referência que faz com que tal costume exista, não
porque tenha escapado do desaparecimento, um resí
duo anacrônico do passado que se mantem por sua “bi
zarrice”, mas por possuir um determinado significado
para os homens do presente24 (Maciel, 1987: 248).
O recurso à tradição, propondo a releitura da figura mis
sionária e civilizadora de Anchieta, nas origens de São José dos
Campos, apresenta-se, no período estudado, como recurso de
articulação da história da cidade à configuração simbólica que
alimenta o discurso sobre o regionalismo paulista, construindo
uma identidade regional. O ufanismo fortemente presente nas
matérias que os jornais publicaram por ocasião das festividades
em torno do 9 de Julho e, mais ainda, na comemoração que mar
cou o Bicentenário da fundação da cidade, formam a “base de
uma comunidade simbólica de sentido, que proporciona a coesão
social e dá a sensação de pertencimento” (Pesavento, 2004: 225).
Deixamos, por fim, um convite aos pesquisadores para aden
24.
Maria Eunice Maciel comenta a afirmação, citando G. Lenclud ao con
cluir que a tradição “não é (ou não é necessariamente) aquilo que sempre foi,
ela é aquilo que nós a fazemos ser”.Lenclud, Gérad. “La tradicion n’est plus ce
que’elle état...”, Terrain, n° 9, out.,1987. Apud Maria Eunice Maciel, 2004: 248).
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trarem os espaços dos arquivos que, freqüentemente ausentes dos
programas oficiais de financiamento, carecem de manutenção
adequada e relegam a história ao esquecimento. Mas também
convidamos o leitor a pensar como os nossos arquivos, ao exibir
as marcas da deterioração dos documentos, denunciam a renún
cia do historiador em pesquisar, não para entender sobre o que “a
história diz de uma sociedade [mas] saber como funciona dentro
dela” (Chartier, 2009: 17).
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/ I R Q U I V O L O G I A E N Q U A N T O C I Ê N C I A IlãO é t ã o IlOVa,

L J embora seja uma ciência moderna. Por muito tempo
.X . os Arquivos foram entendidos apenas como deposi
tários da memória institucional. Hoje já se sabe que seu papel
é muito mais abrangente. Além de “guardiões” da memória da
Administração Pública e de acervos privados, também lhes ca
bem o papel de organizadores dessa Administração e de disponibilizadores de informações e de documentos de valor probatório,
histórico e cultural aos que dele se servem.
O trabalho dos arquivistas é interminável, pois os documen
tos constantemente gerados pela sociedade, após um período de
terminado segundo uma tabela de temporalidade, ficam sob o
júdice dos Arquivos Públicos.
Ao nascermos temos a nossa certidão de nascimento e, com o
passar dos anos, temos os nossos diplomas, contratos para com
pra de casa e terrenos, plantas dos nossos imóveis e certidões di
versas. Todos esses documentos formam os nossos arquivos pes
soais e devem estar organizados para que possamos ter acesso às
informações de que necessitamos. Mais do que isso, são nesses ar
quivos pessoais que o ser humano encontra subsídios capazes de
proporcionar e consolidar sua identidade cultural. Por exemplo,
durante a Segunda Grande Guerra, o primeiro alvo dos nazistas
foram os documentos pessoais de alguns cidadãos, em especial
dos judeus. Essa ação retirou toda e qualquer condição de cida
dania a esse povo. Queimaram-lhes as certidões de nascimento,
as certidões de propriedades, documentos referentes à movimen
tação bancária. Este não foi um ato impensado. Ao se destruírem
esses conjuntos documentais tiraram o direito de cidadania e de
pertencimento a uma nação. Usurparam-lhes o direito de ter um
passado.
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As questões que envolvem o patrimônio cultural de São
José dos Campos, desde muitos anos vem sendo discutidas
pela Administração Municipal e coincidem com a história da
Fundação Cultural Cassiano Ricardo, órgão responsável pela
elaboração, implementação e execução da política cultural do
Município.
Desde 1984 São José já detinha legislação específica sobre o
tema. As Leis n. ° 2.869/84 e 3.021/85, que criaram o Conselho
Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico,
Paisagístico e Cultural - Comphac, e que estabeleceram as dire
trizes gerais para a política de preservação do patrimônio cul
tural, já se faziam presentes. Restava ampliá-las e incorporar as
questões arquivísticas e museológicas.
A partir da década de 1980, com a democratização e promul
gação da Constituição Federal de 1988, cujos princípios funda
mentais estabeleceram a garantia aos direitos e à cidadania da
população brasileira, a questão arquivística ampliou e ganhou
novo sentido, agora voltado à transparência, à democracia e à ga
rantia de direitos. Os arquivos que estavam até então associados
à cultura e à Administração passaram também a ser associados
às conquistas de direitos civis e ao exercício pleno da cidadania.
Em 1993 foram criados o Sistema de Arquivos do Município
de São José dos Campos e o Arquivo Público do Município de
São José dos Campos, os quais previam a implantação de uma
política de Gestão Integrada de Documentos que normatizasse o
fluxo documental e da informação entre os diversos arquivos da
municipalidade.
O Arquivo, enfrentando a conjuntura da época, acabou vin
culado à Fundação Cultural Cassiano Ricardo, o que lhe causou
problemas na Coordenação do Sistema de Arquivos, embora te
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nha lhe garantido frutos quanto à preservação dos documentos
relacionados à memória e à história do município. O Arquivo
tem conseguido superar seus limites, garantindo a preservação
do patrimônio histórico documental.
As discussões iniciais que se estabeleceram em São José dos
Campos a respeito da necessidade e da importância de se im
plantar uma política voltada para o desenvolvimento de ati
vidades de recuperação e preservação da cultura local, ocorre
ram na Fundação Cultural Cassiano Ricardo a partir do ano de
1992, e culminaram 110 ano seguinte na criação da Diretoria de
Patrimônio Cultural da Fundação Cultural Cassiano Ricardo DPC (lei n° 4.455/93), hoje denominada Diretoria de Patrimônio
Histórico, sem prejuízo de suas atribuições.
A Diretoria de Patrimônio Cultural passou então a se res
ponsabilizar pela elaboração, coordenação e execução das polí
ticas arquivística, museológica e de defesa do patrimônio histó
rico, arquitetônico e arqueológico por meio do Departamento
de Patrimônio Histórico - DPH (Lei n° 4.455/93), do Museu
Municipal - MM (Lei n° 4.447/93) e do Arquivo Público do
Município de São José dos Campos (Lei n° 4.446/93). Este tam
bém inserido na Lei n° 4.438/93, que trata da política de gestão de
documentos e instituição do Sistema de Arquivos do Município.
O Arquivo Público vem superando diversos obstáculos para o
aprimoramento de suas atuações e suas iniciativas já mereceram
o reconhecimento nacional e internacional.
Quando se fala em Arquivo, o senso comum nos remete à idéia
de um local de grande extensão onde estão depositados papéis ve
lhos e acumulados; que as pessoas que lá trabalham os colocam
em caixas, conforme critérios particulares ou aleatórios.
Localizado em São José dos Campos, sob um enorme galpão
208

nas dependências da antiga Tecelagem Parahyba de Cobertores
S.A., o Arquivo Público deixou de ser entendido dessa forma,
para ser compreendido como uma instituição estratégica para a
administração pública, servindo como ferramenta nesse processo
de superação do entendimento do Arquivo como depósito.
Neste momento em que se discute a questão da informação
em nossa sociedade, o Arquivo Público do Município assume seu
verdadeiro status: o de gestor de informações.
Compete aos Arquivos Públicos o desenvolvimento de uma
política arquivística que possibilite a guarda, a organização, a
conservação e o acesso aos documentos relevantes para o plane
jamento da administração pública, para a comprovação dos atos
públicos e dos direitos pessoais, para a construção da história e
da nossa cidadania.
Dessa maneira, o Arquivo Público do Município de São José
dos Campos, legalmente instituído e com competência para co
ordenar essa política arquivística, vem realizando um grande tra
balho que conta com a participação de diversos profissionais.
Recebe o nome de “Gestão Sistêmica de Documentos e
Informação” o trabalho de identificar os conjuntos documentais
que são produzidos e acumulados no âmbito municipal e elabo
rar tecnicamente, legitimamente, os instrumentos que irão ga
rantir a guarda, a eliminação e o acesso a esses conjuntos, objeti
vando padronizar os procedimentos arquivísticos e normatizar o
fluxo documental, desde sua origem até sua destinação final.
Com essa atividade pretende-se garantir aos Arquivos seu
uso máximo e à Administração Pública, em sua valorização dos
documentos como instrumentos fundamentais para subsidiar
respostas aos munícipes, auxiliar no planejamento do futuro da
administração, instrumentalizar o planejamento urbano, com209

provar e orientar as prestações de contas, informar os projetos
de pesquisa sócio-econômicos, auxiliar na execução de diversos
serviços, inclusive os serviços prestados pelos vereadores.
Aos munícipes essa atividade visa garantir o acesso aos docu
mentos que lhes comprovem direitos; aos pesquisadores, o resgate
dos conjuntos documentais de valor histórico e informativo.
O trabalho desenvolvido no Arquivo Histórico do Municipio
de São José dos Campos foi aceito como modelo no projeto
“Implantação de Arquivos Municipais e Gestão Sistêmica de
Documentos no Estado de São Paulo”, realizado em parceria com
a Universidade do Vale do Paraíba e com o Fórum de Dirigente de
Arquivos Municipais. Esse projeto foi aprovado pela Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Fapesp. Foi também
referência para o projeto aprovado pelo Conselho Internacional
de Arquivos “Cooperação e Integração dos Arquivos Municipais
da Ibero-América e Caribe”. A política de salvaguarda e acesso
à documentação em São José dos Campos se tornou referencial
arquivístico para todo o Brasil, América Latina e Caribe, que foi
coordenado pela profa. Daíse Apparecida Oliveira.
Desde 2003 o Arquivo Público conta com uma nova parce
ria, entre a Universidade do Vale do Paraíba e Câmara Municipal,
resultado das atividades do Projeto Pró-Memória (Decreto
Legislativo n° 32/2003, de 2 de outubro de 2003), cujos benefícios
à comunidade acadêmica e população estão sendo satisfatórios.
A história e a documentação de valor cultural do município são
disponibilizadas pelo Núcleo de Pesquisa Pró-Memória no site
www.camarasjc.sp.gov.br, ampliando o acesso público nacional e
internacionalmente.
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Acervo
Os c o n ju n t o s d o c u m e n t a is custodiados pelo Arquivo Público
do Município de São José dos Campos são provenientes do poder
Executivo, de sua Administração, Direta e Indireta (Fundações,
Empresa Municipal e Autarquia) assim como do poder Legislativo
e de particulares.
Documento de Arquivo: Conjunto de documentos
que independentemente da natureza ou do suporte,
são reunidos por acumulação ao longo das atividades
de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas
(Camargo, Ana Maria de Almeida et ali: 1996: 05).
São considerados documentos de Arquivo todos os docu
mentos que são produzidos e ou acumulados por um órgão ou
pessoa no exercício de uma função ou atividade.
Os documentos provenientes da Administração Direta e
Indireta formam os fundos Administrativos e os particulares for
mam os fundos e coleções privadas.
Arquivo Privado: Conjunto de documentos acumu
lados em decorrência das atividades de pessoas físicas
e jurídicas de direito privado, depositados ou não em
instituições públicas (Camargo, Ana Maria de Almeida
et ali: 1996: 08).
Fundo: Unidade constituída pelo conjunto de docu
mentos acumulados por uma entidade que, no arquivo
permanente, passa a conviver com arquivos de outras
(Camargo, Ana Maria de Almeida et ali: 1996: 40).
A partir dessa definição temos que Fundo é a denominação
de todo e qualquer conjunto documental recolhido pelo Arquivo
Público do Município. Ele pode ser fechado ou aberto.
211

Arquivo Permanente: Conjunto de documentos cus
todiados em caráter definitivo, em função de seu valor
(Camargo, Ana Maria de Almeida et ali: 1996: 08).
O Arquivo Público do Município é um Arquivo Permanente,
pois custodia toda a documentação produzida e acumulada por
órgãos públicos ou privados que tenham valor cultural, infor
mativo e probatório. Seu acervo é formado por documentos que
devem ser mantidos organizados, conservados e disponibilizados
por tempo indeterminado. O Arquivo Público não realiza elimi
nações. Os documentos por ele recolhidos são de guarda e custó
dia permanentes.
Recolhimento: Passagem de documento do Arquivo
Intermediário para o Arquivo Permanente (Camargo,
Ana Maria de Almeida et ali: 1996: 64).
O acervo administrativo percorre um caminho até chegar ao
Arquivo Público do Município.
Os conjuntos documentais cumprem uma função em cada
órgão. Cada documento é criado em função de decisões adminis
trativas, necessárias ao andamento das atividades de cada setor
da Administração Pública e também em resposta aos munícipes.
Assim, cada documento que é produzido de forma seriada
tem uma função específica. Ao seu conjunto damos o nome de
Série Documental. Os documentos acumulados também inte
gram as Séries.
Série: Sequência de unidades de um mesmo tipo docu
mental (Camargo, Ana Maria de Almeida et ali: 1996:
69).
Cada Série Documental percorre então um caminho diferente
das demais.
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As Séries são constituídas em cada setor, tramitam, surtem
efeito e de acordo com seu conteúdo são transferidas a outro
Arquivo. Esse Arquivo que recebe esse conjunto documental é
denominado Arquivo Intermediário. O Arquivo Intermediário é
o Arquivo Central ou Geral.
Arquivo Intermediário: Conjunto de documentos ori
ginários de arquivos correntes com uso pouco frequen
te, que aguardam, em depósito de armazenamento tem
porário, sua destinação final (Camargo, Ana Maria de
Almeida et ali: 1996: 7).
Transferência: Passagem de documentos do arquivo
corrente para o arquivo intermediário (Camargo, Ana
Maria de Almeida et ali: 1996: 75).
Contudo, dependendo do conteúdo de cada conjunto docu
mental, o mesmo poderá ser eliminado em seu setor produtor/
acumulador, ou no Arquivo Intermediário, ainda ser recolhido
pelo Arquivo Público do Município, na forma de amostragem ou
guarda permanente.
Todo esse percurso é chamado de ciclo vital dos documentos,
que por sua vez é regulado pelas Tabelas de Temporalidade de
Documentos. A Tabela de Temporalidade de São José dos Campos
é oficializada pelo Decreto n° 10.891/03 de 5 de fevereiro de 2003.
Além das Tabelas de Temporalidade, os Arquivos se utilizam
de outra ferramenta para a identificação e organização dos con
juntos documentais, o Quadro de Classificação de Fundos.
Assim, ao se adentrar em qualquer Arquivo Público, em espe
cial, ao Arquivo Público do Município de São José dos Campos, o
consulente encontrará as fontes de sua pesquisa identificadas por
Série e não por assunto.
No tocante às Coleções, elas são formadas por conjuntos do
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cumentais colecionados por uma entidade privada ou pessoa ao
longo de sua vida. Os conjuntos documentais das Coleções são
identificados por assunto.
Outros documentos que também são disponibilizados na for
ma de assuntos são os provenientes, no caso do Arquivo Público
do Município de São José dos Campos, dos Setores de Referência
e Biblioteca.
O Arquivo Público do Município de São José dos Campos re
cebe quase que cotidianamente acervos novos, contudo até hoje,
ele custodia os seguintes fundos e coleções.
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‘^ » ’Fundos Administrativos e Privados
C â m a ra M u n ic ip a l d e São J osé d o s C am p os (1803- 1972): O

Município de São José dos Campos foi criado com a instalação da
Câmara Municipal no ano de 1767. O fundo Câmara Municipal
de São José dos Campos foi o primeiro a ser recolhido pelo APM,
em 1994. Em 1996, houve uma segunda transferência, de um
total de 15 documentos, que foram localizados no arquivo do
Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal. Acervo disponí
vel para consulta.
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CM 01 - Termo de Arrematação de Contrato - 15 abr. 1818.
C o m p a n h ia d e D ese n v o l v im e n t o R ur a l e A ba stec im en to
- C o d r a b (1971-1983): O fundo Codrab - Companhia de

Desenvolvimento Rural e Abastecimento de São José dos Campos
foi recolhido do Arquivo Geral da Prefeitura pelo APM em 1994.
A partir de 2006, já se encontrava ordenado conforme o Quadro
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de Classificação de Fundos Funcional, adotado pelo município.
Acervo disponível para consulta.
C om panhia M u n icip a l d e Á gua e E sg o to d e S ã o J o s é
d o s Cam pos - C om ae (1972): O fundo Comae - Companhia
Municipal de Água e Esgoto de São José dos Campos foi re
colhido do Arquivo Geral da Prefeitura pelo APM em 1994. A
partir de 2006 já se encontrava ordenado conforme o Quadro
de Classificação de Fundos Funcional, adotado pelo município.
Acervo disponível para consulta.

fundo
Delegacia de Polícia de Buquira (atualmente, Município de
Monteiro Lobato, que já pertenceu ao Município de São José dos
Campos), constituído de documentação esparsa, foi recolhido
pelo APM quando de sua criação. Acervo disponível para con
sulta.
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216

D ep a rta m en to d e C u ltu r a d a P r e f e it u r a M u n icip al/
F u n d açã o C u lt u r a l C a ssian o R ica rd o (1971-2006): A
Fundação Cultural Cassiano Ricardo assumiu as funções ante
riormente exercidas pelo Conselho Municipal de Cultura e pelo
Departamento de Cultura da Prefeitura, extinto no ano de 1985.
Conjunto documental com posto pela documentação desses de
partamentos, que vem sendo recolhida sistematicamente desde
1994. Acervo disponível para consulta.

fundo
Departamento de Relações Públicas da Prefeitura Municipal de
São José dos Campos tem sido recolhido regularmente pelo APM
desde 1994. Acervo disponível para consulta.
D epa r ta m en to

de

R elaç õ es P ú b l ic a s (1990-2005): O

D iretoria d o S erviço d e T r â n s it o d o E s ta d o D e São Paulo
- I n t e r i o r (1927-1948): O fundo Diretoria do Serviço de Trânsito
do Estado de São Paulo - Interior foi recolhido ao APM, quando
de sua criação. Acervo disponível para consulta.
fa ce ai WBSÊ9ÊÊ

M TiUtfrta

n——

P U A U F IC A Ç A O

NmmmdUtér
f
#w

Mmrrn — 87

*

^ * ■ * 0

f

4i

---_

l«ia fcm*
■*«

-

.

Prvfksto:
Htgu* Otrwl Aí*
Ü w* é» fà f* * Ommíi--------

*

DSTSP - Diretoria de Serviço de Trânsito do Estado de São Paulo Carteira de Cocheiro Urbano - 1946.
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Em presa M u n icip a l d e H a b ita çã o - Emha (1977-1984): O
fundo Emha - Empresa Municipal de Habitação de São José dos
Campos foi recolhido do Arquivo Geral da Prefeitura pelo APM
em 1994. No ano de 2006 foi ordenado conforme o Quadro de
Classificação de Fundos Funcional, adotado pelo município.
Acervo parcialmente disponível para consulta.

(1911-2006): O fundo Gabinete do
Prefeito foi recolhido do Arquivo Geral da Prefeitura pelo APM a
partir de 1994. Acervo disponível para consulta.
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La b o r a t ó r io F o t o g r á f ic o d a P r e f e it u r a M u n ic ip a l
d e São J o s é d o s C a m p o s ( 1963- 2006 ): O fundo Laboratório

Fotográfico da Prefeitura Municipal de São José dos Campos
compõe-se de negativos, ampliações e contatos recolhidos pelo
APM desde 1994. Acervo disponível para consulta.
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S e c r e ta r ia d e A d m in istra çã o da P r e fe itu r a M u n icip al
d e São José d o s C am pos (1923-2006): O fundo Secretaria de
Administração da Prefeitura Municipal de São José dos Campos
vem sendo recolhido de forma sistemática do Arquivo Geral da
Prefeitura pelo APM desde 1994. Acervo parcialmente disponível
para consulta.
S e c r e ta r ia d e O b ras d a P r e fe itu r a M u n icip a l d e São
José d o s Cam pos (1895-1991): O fundo Secretaria de Obras da
Prefeitura Municipal de São José dos Campos foi recolhido pelo
APM em 1995. Acervo disponível para consulta.

SOBC - Processos Relativos à Aprovação de Projetos de Edificações
Particulares: Projeto para ampliação de fábrica “Cerâmica Weiss” S. A . à Av.
Rui Barbosa, 747 - Processo: 0414/61.
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S e c r e ta r ia d e P la n eja m en to d a P r e fe itu r a M u n icip a l
d e São José d o s Cam pos (1935-1986): O fundo Secretaria de
Planejamento da Prefeitura Municipal de São José dos Campos
foi criado a partir do primeiro recolhimento de docum entos do
Arquivo dessa Secretaria para o APM realizada em 1994.
S e c r e ta r ia d e Saúde d a P r e fe itu r a M u n icip a l d e São
José d o s Cam pos (1992-2005): O fundo Secretaria de Saúde da
Prefeitura Municipal de São José dos Campos foi criado a par
tir do primeiro recolhimento de docum entos do Arquivo dessa
Secretaria para o APM realizada em 2006.
S e c r e ta r ia d e T ra n sp o rtes d a P r e fe itu r a M u n icip a l
d e São José d o s Cam pos (1974-1998): O fundo Secretaria de
Transportes da Prefeitura Municipal de São José dos Campos
foi criado a partir do primeiro recolhimento de docum entos do
Arquivo dessa Secretaria para o APM realizada em 2008 . Acervo
disponível para consulta.
Paróquia de São José (1882-1885): O fundo Paróquia de São

José foi doado pela Igreja Matriz de São José dos Campos ao APM
em 1995. Acervo disponível para consulta.

Liga d e A ssistência e C ombate à T uberculose (1936-1976):
O fundo Liga de Assistência e Combate à Tuberculose integrou a
doação de docum entos esparsos da instituição de assistência ao
grande número de tuberculosos que procuravam a cidade de São
José dos Campos durante a primeira metade do século XX. A Liga
foi fundada pelo médico tisiologista Ivan de Souza Lopes em 1936
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para atender pessoas carentes. Acervo disponível para consulta.
I r m a n d a d e d e S ã o B e n e d it o (18 3 5 -2 0 0 4): O fundo Irmandade
de São Benedito integrou a doação de documentação diversa da
Igreja Matriz de São José ao APM, em 1995. No ano de 2006,
houve nova doação, desta vez, realizada pelos membros da pró
pria Irmandade. O fundo é formado por Livros de Registro de
Atas. Acervo disponível para consulta. Fábrica de Louças Santo
Eugênio Bonádio (1920-1971): O fundo Fábrica de Louças Santo
Eugênio foi recolhido ao APM em 1994. Trata-se da documenta
ção administrativa restante da primeira indústria de grande por
te a se instalar no Município de São José dos Campos, em 1920.
Acervo disponível para consulta.
O b s e r v a t ó r io A s t r o n ô m i c o G a l il e u G a l il e i (1948-1971):
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LT 02 - Registro de Atas - 25 mar. 1936.

O fundo Observatório Astronômico Galileu Galilei foi recolhi
do do Depósito da Prefeitura Municipal pelo APM em 1993.
O Observatório, fundado em 1943, pelo Comendador Remo
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Cesaroni funcionou até 1968, quando foi desativado e demolido.
Seu acervo conta com peças tridimensionais também. Acervo dis
ponível para consulta.
fundo Tecelagem Parahyba é
um fundo aberto e foi formado a partir da primeira doação rea
lizada em 1995, sendo constituído de documentação administra
tiva parcialmente ordenada. No correr dos anos de 2001 a 2009,
foram doados novos conjuntos documentais pertencentes à fa
mília proprietária da Tecelagem. Nos anos seguintes novos docu
mentos continuam sendo doados pela Sra. Maria Lúcia Gomes. O
acervo é formado por projetos, plantas, correspondências, docu
mentos contábeis, registros de imóveis, documentos relativos às
propriedades da Tecelagem entre outros. A Tecelagem Parahyba
de cobertores foi uma das primeiras indústrias de grande porte
instaladas em São José dos Campos, na década de 1920. Suas ins
talações são protegidas pela Lei Municipal n° 6493/04 de 05 de
janeiro de 2004.
T e c e l a g e m P a r a h y b a (19 2 0 ): O

U rb a n iza d o ra M u n icip al - Urbam (1882-1996): O fundo
Urbanizadora Municipal - Urbam foi criado a partir do pri
meiro recolhimento de docum entos do Arquivo do Cemitério
Municipal, do Centro de São José dos Campos, para o APM, rea
lizado a partir de 1997. No ano de 2002 esse conjunto docum en
tal foi restaurado. No ano de 2005 , em obediência à Tabela de
Temporalidade adotada pelo m unicípio, houve novo recolhimen
to e desta vez, do acervo de todos os Cemitérios. Nesse mesmo
ano, ele foi digitalizado e microfilmado, ficando assim disponível
à consulta pública junto à administração de cemitérios. Acervo
disponível para consulta.
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C a ssia n o R ica r d o e C o le ç ã o M a ria de L ou rd es F on seca
R ica r d o (1904-1995): Esse Fundo foi criado a partir da doação
dos docum entos pertencentes ao escritor Cassiano Ricardo em
fevereiro de 1998 e sua documentação é formada por docum en
tos pessoais, familiares e dos órgãos em que atuou com o poeta e
político. O acervo foi doado pelo casal Heitor e Sílvia Reali. Nos
anos seguintes a família passou a doar o restante dos docum en
tos. Esse conjunto documental se encontra inventariado e no ano
de 2006, o APM deu início às atividades para sua digitalização.
Acervo disponível para consulta.
S evero G omes (1930-1992): Esse fundo foi doado pela família ao

APM em 2006. Encontra-se ordenado, mas ainda não disponível
para consulta.

(1924- 2003): Doação recebida em função
da aquisição do espaço do Sanatório pela Prefeitura Municipal.
Formada por projetos, álbuns de fotografias, livros, recortes de
jornais e objetos tridimensionais. Ainda não está disponível à
consulta.
V iC E N T iN A A r a n h a

223

Fórum

da

Com arca

de

São J o s é

dos

C a m p o s (1803-1974):

Acervo proveniente de Convênio firmado entre a Fundação
Cultural, o Arquivo Público e o Fórum da Comarca de São José
dos Campos. Formado por processos cíveis e criminais da la e 2a
Varas. Ainda não está disponível à consulta.
^ » ’Coleções
-Alexandre Penedo (1947-1976) - Acervo disponível para con
sulta.
- Altino Bondesan (1968-1992) - Acervo disponível para con
sulta.
- Amaury Louzada Veloso (1944-1952) - Acervo disponível para
consulta.
- Armando de Oliviera Cobra (1979) - Acervo disponível para
consulta.
- Ayrton Vilaça (Sem Data) - Acervo disponível para consulta.
- Benedito José Batista de Melo (Sem data) - Acervo disponível
para consulta.
- Brasílio Duarte (1983) - Acervo disponível para consulta.
- Carlos Alberto Fernandes Pinto (1932-2003) - Acervo disponí
vel para consulta.
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- Carlos Carnevalli (sem data) - Acervo disponível para con
sulta.
- Colégio Olavo Bilac (sem data) - Acervo disponível para con
sulta.
- Domingos de Macedo Custódio (1980) - Acervo disponível
para consulta.
- Família Prianti Chaves (1920-1940) - Acervo disponível para
consulta.
- Francisco Pereira da Silva “Chico Triste” (1974-1981) - Acervo
disponível para consulta.
- Geraldo Marcondes Cabral (1979-1988) - Acervo disponível
para consulta.
- Gerardo Soares de Meneses Filho/ Ruth Scher de Meneses
(1980) - Acervo disponível para consulta.
- Guilhermina Monteiro (1969-1992) - Acervo disponível para
consulta.
- Hélio Pinto Ferreira (1974-1998)
- Izolina Olival Mascarenhas (sem Data) - Acervo disponível para
consulta.
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- Jairo Cézar de Siqueira (1963-1992) - Acervo disponível para
consulta.
- Jansen Filho (1982) - Acervo disponível para consulta.
- Joaquim Figueira de Andrade (1919-1976) - Acervo disponível
para consulta.
- Jornal Diário de São José (1991-2001) - Acervo disponível para
consulta.
- Luiz Facchini (1892-1988) - Acervo disponível para consulta.
- Luiz Wagner Outeiro Hernandes (1999-2001) - Acervo dispo
nível para consulta.
- Odila Bindão (sem data) - Acervo disponível para consulta.
- Remo Cezarone (1979-1988) - Acervo disponível para consulta.
- Rolando Negrão Palma (1989-1991) - Acervo disponível para
consulta.
- Sociedade Veteranos de 1932 - MMDC (1967-1977) - Acervo
disponível para consulta.

- Tânia Bittencourt (1931-1953) - Acervo disponível para con
sulta.
- Terezinha de Carvalho Neves (1880-1980) - Acervo disponível
para consulta.
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