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(...) Retocai o céu de anil 

Bandeirolas no cordão 

Grande festa em toda a nação 

Despertai com orações 
O avanço industrial 

Vem trazer nossa redenção 
Tem garotas-propaganda 

Aeromoça e ternura no cartaz 
(Basta olhar na parede) 

(Minha alegria) 
(Num instante se refaz) 

Pois temos o sorriso engarrafado 
Já vem pronto e tabelado 

É somente requentar 
E usar 

É somente requentar 
E usar 

Porque é made, made, made 
Made in Brazil 

Porque é made, made, made 
Made in Brazil, Brazil 

(...) 
 

Tom Zé – “Parque Industrial” 
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RESUMO 

 

SILVA, Taiguara Francisco Alexo da Rocha. Identidade e poder: uma leitura sobre 
os processos de construção cultural de São José dos Campos -SP. 2021. 162 f. 
Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Escola de Artes, Ciências e Humanidades, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Versão corrigida. 
  

A cidade de São José dos Campos, localizada no interior do Estado de São Paulo é 

comumente conhecida por concentrar diferentes indústrias de bens duráveis e núcleos 

de produção de conhecimentos científicos e tecnológicos, dentre os quais destacam-

se a General Motors do Brasil (GMB), o Instituto Técnico da Aeronáutica (ITA), 

Empresa Brasileira de Aeronáutica (EMBRAER) e o Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE). Este reconhecimento, embora pareça ancorado unicamente em tais 

instituições envoltas num contexto urbano de metrópole, é reflexo da representação 

cultural oficializada pelo poder público local que consubstanciou sobre o Município o 

estigma de “Cidade Polo Tecnológica e Industrial” a partir da adequação da população 

e meio urbano a este discurso ideológico e identitário. Este marco cultural, foi 

nitidamente fomentado durante a década de 1970, período em que o Poder Estatal 

local buscou inventar uma cultura para São José dos Campos sob o incentivo de 

ideologias e discursos inerentes à ordem econômica política hegemônica mundial, 

norteando assim mecanismos que visavam tanto a produção de pertencimento 

identitário da população quanto a invisibilização de representações incoerentes aos 

parâmetros culturais assim pretendidos. Portanto, esta pesquisa está centrada na 

investigação dos meios nos quais tal representação cultural se consumou, sob o 

vislumbre dos grupos de poder legítimos e ilegítimos integrados neste contexto.  

 

Palavras-chaves: Identidade. Poder. Discurso. Estado. São José dos Campos. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

SILVA, Taiguara Francisco Alexo da Rocha. Identity and power: a reading about 
the processes of cultural construction in São José dos Campos -SP. 2021. 162 f. 
Dissertation (Master´s in Philosophy) – School of Arts, Sciences and Humanities, 
University of São Paulo, São Paulo, 2021. Corrected version. 
 

The city of São José dos Campos, located in the interior of the state of São Paulo is 

commonly known for concentrating different durable goods industries and scientific 

and technological knowledge production centers, among which General Motors do 

Brasil (GMB) stands out. , the Technical Institute of Aeronautics (ITA), Brazilian 

Aeronautical Company (EMBRAER) and the National Institute for Space Research 

(INPE). This recognition, although it seems to be anchored only in such institutions 

involved in an urban metropolis context, is a reflection of the official cultural 

representation by the local public power that embodied the stigma of a “technological 

and industrial pole city” based on the adequacy of the population and environment to 

this ideological and identity discourse. This cultural landmark was clearly fostered 

during the 1970s, a period in which the local state power sought to invent a culture for 

São José dos Campos under the encouragement of ideologies and discourses 

inherent in the world hegemonic political economic order, thus guiding mechanisms 

that aimed so much the production of the population's identity belonging to the 

invisibility of representations inconsistent with the cultural parameters thus intended. 

Therefore, this research is centered on the investigation of the means in which such 

cultural representation was consumed, under the glimpse of the legitimate and 

illegitimate power groups integrated in this context. 

 
Keywords: Identity. Power. Speech. State. São José dos Campos.  
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INTRODUÇÃO 

 
 

As cidades, enquanto construções elaboradas sob ideologias de grupos 

hegemônicos, geralmente articulados e atuantes via Estado, carregam em si o 

propósito de significar e obviamente legitimar determinados discursos coerentes ao 

poder social e político estabelecido. Neste aspecto tal coerência está intimamente 

ligada ao intuito de consolidação de uma unidade, principalmente identitária, dotando 

o lugar de características específicas capazes de aglutinar indivíduos sob uma mesma 

representação política, social e cultural. A produção deste processo define um modo 

de construção e articulação do poder fundamental para determinado discurso político 

estabelecer-se como superior entre outros, e assim conformar aquilo que o 

pesquisador Stuart Hall chamou de “regime de verdade, dentro do qual o discurso 

adquire significação, se constitui como plausível e assume eficácia prática” (Hall, 1996 

apud Costa).     

O “regime de verdade” constitui-se como uma trama complexa, uma articulação 

de múltiplos fatores que estão em constante movimento e portanto, “não são fechados 

e mostram-se aptos a incorporar novos elementos à rede de significados em questão, 

mantendo um  núcleo original de sentidos, contudo, inalterado” (ibidem), constituindo 

assim, discursos que localizam e definem culturalmente o local, e consequentemente, 

os indivíduos que neles se sentem ou não representados.  

Sob essa lógica, a cidade, enquanto um espaço formado e dinamizado por 

múltiplos discursos em disputa, tem sua representação construída pela elaboração de 

processos sociais homogeneizantes que estabelecem práticas, expressões, 

conhecimentos e técnicas que legitimam e consubstanciam o contexto desejado pelos 

grupos que gozam de poder hegemônico; logo tais iniciativas, por vezes instituídas e 

institucionalizadas por determinados agentes vinculados ao Estado são parâmetros 

de reconhecimento e de pertencimento, pedra angular das mediações e relações 

existentes entre espaço urbano e indivíduo.  

 

A função principal do Estado [...] é a de consolidar as relações sociais 
dominantes e dar-lhes certa continuidade, mas também de contribuir, de 
maneira controlada, para que transitem em direção a novos arranjos 
convenientes. Dessa maneira a produção socio econômica, cultural e política 
funciona aproveitando os conflitos e a crise, transformando-os em 
oportunidades. [...]. O Estado é um terreno de luta estruturado de uma 
maneira determinada, em que competem as diferentes forças sociais políticas 
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que tentam promover seus próprios interesses identidades e valores. O 
objetivo de cada grupo é conseguir que seus interesses particulares se 
convertam em “interesse geral”, que sejam promovidos pelo próprio Estado. 
Por isso, também as forças e os atores subalternos estão presentes dentro 
do Estado, mas em relação de assimetria (BRAND,2016: 128).   
 

Sendo assim, o que se propõe destacar é que no interior dos processos de 

formação identitária das cidades existe o estabelecimento de uma cultura que se 

desdobra sobre as noções de realidade construídas pelos sujeitos nelas inseridos, 

gerando consequentemente representações (memórias, discursos e práticas) 

coerentes ou discordantes a ordem cultural.  

O Estado “condensa materialmente” em suas estruturas, e por meio de 
políticas públicas, as contradições presentes na sociedade, ou seja, lhes dá 
forma para que se tornem viáveis e não rompam a coesão social 
(Ibidem:131). 
 

As representações discursivas hegemônicas, atribuídas aos espaços materiais 

(cidades), são forjadas a partir do ato e fala de determinados grupos sociais que 

usufruem dos processos de homogeneização exercidos sobre as representações e 

discursos discordantes da ordem política social que se impõem como dominante e 

que significa o local sob o intuito de elaborar e reiterar um meio que os legitime em 

amplos aspectos, não somente materiais, mas principalmente, discursivo, de modo 

que os outros grupos sociais que disputam o mesmo espaço sejam invisibilizados da 

representação que caracteriza o local. 

[...] suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo 
tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por um certo 
número de procedimentos que tem por função conjurar seus poderes e 
perigos, dominar seu acontecimento aleatório [...] (FOUCAULT, 1999:8-9)  
 
 

Sob essa lógica, a conformação identitária e discursiva do local exercida pela 

hegemonia é “[...] uma forma específica de consciência social, materialmente 

ancorada e sustentada” (MÉSZAROS, 2012), que se desdobram como referenciais 

identitários, e articulam enquanto subsídio as práticas e representações sociais, 

configurando assim uma paisagem social coerente, que possibilitará tanto a 

reprodução social do discurso hegemônico quanto a instituição de um regime de 

verdade. 
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Neste momento, localizamos a problematização efetuada acima na 

especificidade do objeto de estudo deste trabalho. 

A construção espacial da cidade de São José dos Campos, localizada no 

interior do estado de São Paulo, deixa evidente o discurso moderno do progresso 

urbano e técnico. O discurso hegemônico da cidade a auto nomeia como “Cidade 

Polo” diante do contexto tecnológico brasileiro. Tal estribilho é materializado pela 

presença de instituições científicas tecnológicas de eminência internacional, como o 

CTA (Centro Técnico Aeroespacial), ITA (Instituto Técnico da Aeronáutica) e o INPE 

(Instituto de Pesquisas Espaciais), além de empresas relacionadas com a produção 

de bens duráveis, como armamentos bélicos, aviões (EMBRAER) e automóveis 

(General Motors).  

Este cenário, brevemente apresentado, não se consolidou somente devido ao 

grande poder do discurso científico nas sociedades ocidentais, mas principalmente a 

partir de ações estatais que significaram diversos aspectos da realidade sociocultural 

de São José dos Campos culminando na produção de um estigma para a cidade. Tais 

processos, embora contínuos ao longo da história deste município, têm sua expressão 

clara durante o período ditatorial brasileiro, momento em que a cidade teve como 

prefeito um militar cuja eminência  se faz marcante até os dias atuais no imaginário 

político e social de São José dos Campos, sendo exaltado como protagonista dos 

feitos que tornaram o município uma “capital moderna e  tecnológica”.   

No ano de 1969, a junta militar promulgou a Emenda Constitucional número 1, 

incorporada posteriormente ao AI-5 (Ato Institucional número 5). Dentre os segmentos 

que a constituía, o capítulo 15 determinava que caberia ao Governador do Estado a 

nomeação dos prefeitos das cidades que abrigassem centros militares (AMARAL, 

2008). Devido à promulgação desta emenda, o Brigadeiro Sérgio Sobral de Oliveira, 

em 9 de fevereiro de 1970, tornou-se prefeito de São José dos Campos.  

Indicado pelos jornais da época como militar de sucesso e excelente 

administrador, tendo como referência seu passado composto por diferentes cargos1 

de liderança na corporação, Sobral tomou posse sob o discurso muito claro: “[...] 

realizar a transição da São José pacata e sem grandes ambições para uma nova 

cidade.” (ibidem). 

 
1 Sobral, antes de assumir o cargo como prefeito havia sido comandante do CPOR (Centro de Preparação dos Oficiais da Reserva 
da Aeronáutica), diretor-administrativo do CNAE (Comissão Nacional de Atividades Espaciais, diretor do IPD (Instituto de 
Pesquisa e Desenvolvimento), todos órgãos do CTA-ITA. 
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“Dos 120.000 habitantes do perímetro urbano, 110.000 nunca subiram num 
elevador. Os joseenses não se protegem da corrente de tráfego nas vias 
públicas, pois tem receio que os julguem caipiras se mostrarem medo de 
automóvel. A venda de pipocas nas ruas é considerada importantíssima. As 
modas extravagantes passam depressa nos grandes centros, em Campinas, 
em Americana [...], mas aqui demoram toda uma vida. O comércio oferece 
poucos itens à venda. O poder público não levou pavimentação, esgoto 
sanitário e rede de água onde chegaram as casas” (SOBRAL apud AMARAL, 
2008: 123) 

 

Esse discurso, proferido por Sobral seis meses após  sua posse, demonstra a 

lógica modernizadora aliada a representações daquilo que deve ser suplantado: “o 

atraso” - referenciado em seu discurso a partir da generalização estética dos trajes e 

hábitos cotidianos dos moradores da cidade, que neste momento, eram 

majoritariamente trabalhadores imigrados. Sendo assim, a partir de seu mandato, 

estendido até 1975, foram desenvolvidas ações que perseguiram a lógica desse 

discurso, as quais se desdobraram no explícito empenho de invenção/formação de 

uma identidade para o município com o propósito de caracterizá-lo como uma cidade 

polo, avançada em amplo aspecto, uma vez que até então os “avanços” residiam 

somente em núcleos tecnológicos e industriais, sendo necessário “criar” um meio 

ambiente urbano e cidadãos coerentes com esses marcadores. 

Nesse sentido, o principal recorte temporal que será abordado por este trabalho 

serão os anos de 1970 a 1975 (anos do mandato do prefeito Sérgio Sobral de 

Oliveira), os quais serão analisados em sua conjuntura a partir de registros históricos 

relativos aos agentes políticos envolvidos nesse projeto de poder, atentando aos 

aspectos culturais e sociais que tornaram a conformação dessa identidade 

hegemônica possível, sob o embasamento teórico-metodológico do campo crítico 

Descolonial.  

O conteúdo desta investigação, portanto, distribuir-se-á em três capítulos. O 

primeiro consistirá na apresentação do contexto histórica e social de São José dos 

Campos, que subsidiará as interpretações teóricas baseadas na relação entre o 

município (local) e as estruturas de poder político, econômico e cultural em âmbito 

global.  

No segundo capítulo apresentarei as implicações da ordem econômica mundial 

sobre os planos de desenvolvimento implantados no Município de São José dos 

Campos, a partir da caracterização das políticas nacionais frente à hegemonia 

estadunidense consolidada em meados do século XX.  



12 
 

Por fim, no terceiro e último capítulo, a partir principalmente dos registros 

oficiais das Atas da Câmara Legislativa Municipal, detalharei o cenário político 

institucional inerente às iniciativas estatais direcionadas à formação da identidade 

institucional de São José dos Campos enquanto Cidade Polo. Sob essa perspectiva, 

explorarei as relações entre os agentes políticos locais a fim de mapear os limites 

dessa ordem discursiva. 
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01 - CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA E INTERPRETAÇÕES TEÓRICAS  

 

O Município de São José dos Campos está localizado no extremo leste do 

Estado de São Paulo, situado especificamente na região do Vale do Paraíba (Fig. 01). 

Além de apresentar um território com cerca de 1.099,6 km², apresenta também uma 

população média de 629.921 habitantes, segundo dados do IBGE do ano de 2010. 

Reconhecida como uma das principais economias do Estado, o Município de São José 

dos Campos tornou-se eminente a partir do súbito avanço econômico ocorrido a partir 

da década de 50, devido principalmente à instalação de indústrias e núcleos de 

inovação tecnológica em seu território.  

 

 

Figura 1- Localização de São José dos Campos (MIURA,2006:05) 
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O desenvolvimento do núcleo populacional daquilo que viria a ser a cidade de 

São José dos Campos data de meados do século XVII, quando padres jesuítas, 

acompanhados de índios catequizados (JUNIOR, 1977), em 1653, estabeleceram-se 

em uma fazenda nas proximidades do Rio Comprido2.  

Segundo informações documentais citadas por Serafim Leite3, a produção da 

fazenda extrapolava as necessidades de subsistência e manutenção do local, 

agregando também outras atividades geradoras de bens de capital, como a criação 

de gado (PAPALI, 2010).  Esse núcleo, nomeado de “Aldeia São José”, em 

homenagem ao santo padroeiro, posteriormente, em 1680 foi transferido para a área 

que atualmente compreende o território da cidade, sendo oficialmente fundada em 

1690, como “Aldeia de São José do Rio Comprido”.  

Conforme documentação histórica, a transferência da aldeia deu-se devido às 

constantes enchentes que ocorriam no local posicionado nas imediações do rio, “[...] 

Buscando lugar mais acomodado para formar a Aldeia, lhes deparou Deus huma alta 

planície, a qual, escapando das enchentes do Paraíba [...]” (FONSECA, 1752 apud 

PAPALI, 2010). 

Durante os períodos Colonial e Imperial, desde sua condição de aldeia até 

assumir a última e mais elevada categoria de cidade, o território que futuramente seria 

nomeado São José dos Campos não apresentava em suas paragens qualquer 

atividade política-econômica que a destacasse dentre as outras vilas, freguesias e 

cidades da mesma região.  

No ano de 1693, a exploração do ouro em Minas Gerais provocou êxodo na 

aldeia de São José, como também em outros locais da mesma região. No entanto,  

esse êxodo se intensificou com a instituição da Casa de Fundição na cidade de 

Taubaté em 1695, localizada a alguns quilômetros da Aldeia de São José. Segundo 

documentações históricas apresentadas pelo jornalista Ajê Junior em sua obra “São 

José e sua História”, em 1699 a Aldeia subsistia economicamente com a criação de 

ovelhas e com a produção de chapéus de feltro (JÚNIOR, 1979). 

No ano de 1765, Matheus Morgado, fidalgo português, assumiu a chefia da 

capitania de São Paulo desenvolvendo reformas na organização administrativa e 

econômica do interior, objetivando ampliar o controle jurídico legal da capital sobre o 

 
2 Área atualmente limítrofe entre o município de São José dos Campos e Jacareí.  
3 Padre jesuíta e historiados, responsável pela produção da Monumenta Brasiliae, a qual consiste em um compilado de cartas 
que relatam a atuação dos jesuítas no Brasil, remetidas as autoridades superiores da Companhia de Jesus.  
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sertão. Desse modo, assim como em outros vinte núcleos de povoamento, a Aldeia 

de São José do Rio Comprido4, em 4 de julho 1767, foi elevada à vila, passando a se 

chamar São José do Parayba, em referência ao rio Paraíba do Sul, que margeia seus 

limites territoriais.  

No ano de 1864, a vila de São José do Parayba foi elevada à categoria de 

cidade; mas somente em 1871 seu nome foi modificado para São José dos Campos. 

Nesse período, com exceção da breve produção de algodão em 1860, a cidade não 

continha qualquer atividade político-econômica que a integrasse ao mercado dos 

centros produtivos locais. Apesar da região do Vale do Paraíba, em meados do século 

XIX, destacar-se na produção de café em âmbito nacional, a cidade de São José 

localizava-se à margem dos núcleos de produção cafeeira, principalmente por abrigar 

poucas fazendas de café que apresentavam uma produção irrisória em comparação 

às outras cidades.  

 
[...] a cidade, nesta época, era insignificante como núcleo populacional, tanto 
que poucos viajantes do século XIX não se deram ao trabalho de registrá-la 
em suas descrições e desenhos. (ANDRADE, 2010) 
 

A condição socioeconômica do interior paulista gerou diversos discursos que 

estigmatizaram tanto a região quanto a população, vistos principalmente como 

representação do atraso civilizatório. Dentre os poucos viajantes que descreveram 

São José, Emílio Zaluar, professor originário de Portugal, salienta essa perspectiva 

ao passar pela cidade em 1860: 

“À exceção de pessoas mais ilustradas, dos fazendeiros e comerciantes, o 
resto da população é naturalmente indolente, preguiçosa e alheia a todos os 
outros da civilização, contentando-se apenas com qualquer meio de 
subsistência, sem se importar qual será a sua sorte no dia seguinte nem 
donde virão recursos.” (ZALUAR apud PEREIRA, 2009:108) 

 

   No final do século XIX, em 1877, foi inaugurada a linha férrea “Central do 

Brasil”5 em São José dos Campos, fato esse que possibilitou o ápice produtivo do café 

na cidade, beneficiado pela facilidade de escoamento da produção que contrastava 

com a decadência da economia cafeeira no restante do Vale do Paraíba. Dentre os 

fatores que culminaram com esse cenário destacam-se as pressões sociais advindas 

do Movimento Republicano, Abolicionistas e Governamentais de alguns países da 

 
4 Cabe destacar que devido ao plano político de Morgado, a recém-formada vila não passou pelo estágio de freguesia. 
5 Linha férrea ligava a capital Rio de Janeiro a capitania de São Paulo estendendo-se por todo o Vale do Paraíba paulista e 
parcialmente o Vale carioca.  
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Europa que contestavam o uso da mão de obra escrava no processo produtivo dessa 

matéria prima (CHUSTER, 2011). 

Para muitos historiadores, a implantação da linha férrea em São José não 

trouxe tantos benefícios à economia, mas possibilitou o acesso rápido à cidade que 

desde o final do século XIX passou a receber o fluxo de pessoas que recorriam a ela 

em busca de tratamento contra a tuberculose. 

A “Fase Sanatorial” de São José dos Campos compreendeu o período de 1924 

a 1960, no qual a cidade congregou diversos centros de tratamento contra a 

tuberculose. À princípio, a escolha da cidade pelos Centros de Tratamento se 

justificava-se pelas propícias condições climáticas da região que era cercada pelas 

Serras da Mantiqueira e do Mar. O “ar puro”, “ausente de bactérias”6 era considerado 

pelos especialistas o tratamento recomendado para pessoas tísicas.  

O primeiro Centro de Tratamento de Tuberculose instalado na cidade foi o 

Sanatório Vicentina Aranha, inaugurado em 1924, pertencente à Santa Casa de 

Misericórdia de São Paulo. Quatro anos depois, em 1928, entrou em funcionamento 

o Sanatório Vila Samaritana, ligado à Associação Evangélica Beneficente.  

Devido à característica filantrópica desses Centros de Tratamento, difundiu-se 

neste período, o imaginário de que a população pobre da região recebia tratamento 

contra a doença em São José dos Campos, e que as classes abastadas recorriam à 

cidade de Campos do Jordão, conhecida desde então como a “Suíça Brasileira” 

(SOUSA; SOARES, 2002:53).  

Desse modo, São José dos Campos ou a popularmente conhecida “Estância 

de Cura”, no final da década de 20, passou a agregar também pensões sanatoriais, 

repúblicas de tuberculosos e grupos clínicos especialistas no tratamento da 

tuberculose. 

Com o aumento do fluxo de pessoas, a economia da cidade começou a 

ascender, fator que também provocou o estrangulamento da estrutura urbana local, 

precária desde o século passado.  

Segundo Sousa e Soares (2002) “[...] Em 1930 o abastecimento de água 

potável era tão precário quanto o serviço de distribuição do período colonial [...]”, 

 
6 Desde a primeira metade do século XIX na Europa a grande parte da ciência médica acreditava que a inalação do ar ou ingestão 
de água contaminada por miasma (micróbios) causaria o desequilíbrio no organismo, causando obstruções na circulação do 
sangue e gerando doenças como febre pestilencial e escorbuto. Logo, a insalubridade seria evitada em locais que não 
emanassem ares pútridos e contaminados. Baseados nestes princípios, hospitais, cemitérios e locais com pouca circulação de 
ar (casas ou ruas estreitas) eram considerados nocivos a saúde. 
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comumente realizadas por carroças da Prefeitura. Outro aspecto ressaltado pelos 

autores refere-se à ausência de tratamento de esgoto, principal causador de doenças:  

 

[...] Havia muitas casas que dispunham cisternas escavadas nos quintais, 
porém, latrinas e fossas as contaminavam, causando uma grande incidência 
de febre tifoide e disenteria [...]. (SOUSA; SOARES, 2002:46)  

 

Entrementes, o tratamento climatológico oferecido pelo “ótimo ar” da região não 

compensava as condições insalubres da cidade, a qual, a partir desse período, 

também passou a apresentar altos índices de mendicância, composta por indivíduos 

tísicos e pobres que não haviam conseguido vagas nos sanatórios de caridade e/ou 

não possuíam dinheiro para pagar os espaços de tratamento particulares.  

Para muitos tisiologistas residentes em São José, a climatoterapia somente 

seria eficiente se o núcleo urbano fosse saneado, adotando “os conceitos 

preconizados pela ordem sanitária moderna” (ibidem: 50), que consistiam em 

modificações urbanas aliadas a ações públicas de controle do asseio e da proliferação 

de doenças.  

Tais processos vieram a se concretizar a partir de 1935, quando a elite política 

e médica da cidade, aliada à Junta Governamental instituída pelo Governo de Getúlio 

Vargas, oficializaram a Estância Climatérica de São José dos Campos, suplantando a 

precária Estância de Cura a partir da administração direta do Governo Estadual.  

A partir de então, prefeitos nomeados, engenheiros e médicos sanitaristas 

foram diretamente responsáveis pela modernização sanitária e instauração da ordem 

sanitária no município. 

 
Em nome do combate ao "mau cidadão" e ao desfuncionamento que marcava 

a velha cidade povoada por pobres, doentes e indivíduos de tradição de vida 

rural, o Estado Novo impôs suas diretrizes em São José dos Campos. 

Entusiasmado, o município não negou apoios a ditadura, enaltecendo a 

eficiência dos donos do poder e da intervenção sanitária.  Não foram raros os 

joseenses que se postaram como leais e ágeis reprodutores das premissas 

assumidas pelo autoritarismo varguista. (FILHO apud SOUZA E SOARES, 

1999, grifos meus) 

 

Os investimentos, sob a égide das ideologias do Estado Novo na cidade, 

continuaram até a década de 50, momento em que uma nova ordem foi instaurada no 

município. 
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O início do século XX também foi marcante no histórico da cidade por demarcar 

o princípio da industrialização. Desde o ano de 1920, sob o fomento da lei7 de 

incentivo à empresas, a cidade iniciou a primeira fase de sua industrialização. Entre 

1921 e 1925, a Fábrica de Louças Santo Eugênio e a empresa S.A Tecelagem 

Parayba, respectivamente, instalaram-se na cidade. No fim da década de 1920, com 

a implantação da Rodovia Washington Luiz (conhecida atualmente como Estrada 

Velha Rio - São Paulo) e do Sistema de Energia integrado à capital paulista, o 

município passou a ser um local com maior atratividade às indústrias. 

As políticas públicas recém implementadas no município tornaram São José 

um cenário cada vez mais atrativo ao capital industrial, condição que culminou com a 

instalação da primeira empresa multinacional no município em 1940. 

 A empresa Rhodia, de origem francesa, especializada na produção de fios 

sintéticos, iniciou suas atividades na cidade em 1949. Nessa década, a cidade contava 

com cerca de 45 indústrias e população total de 36.702 habitantes, sendo que 14.775 

residiam na área urbana e 21.927 na área rural (IBGE – Censo demográfico 1940 

apud SOUZA).  

Nos anos de 1950, o crescimento industrial foi intensificado em São José dos 

Campos com a abertura da Rodovia Eurico Gaspar Dutra, ligando São Paulo ao Rio 

de Janeiro, o que facilitou a chegada de matéria prima às empresas, bem como o 

escoamento de mercadorias para outras regiões. Além desse fato, em 1951, foram 

inaugurados o Centro Técnico de Aeronáutica (CTA) e o Instituto Tecnológico da 

Aeronáutica (ITA) - instituição de ensino para formação de mão de obra especializada 

em engenharia aeronáutica.  

Esses Centros constituíram o ápice da ação militar interessada na consolidação 

técnica e industrial da Aeronáutica Brasileira, baseada no intento de estruturação de 

um corpo técnico especializado e responsável pelo desenvolvimento de novas 

tecnologias que seriam produzidas em larga escala. 

A criação e a implantação desses núcleos de desenvolvimento tecnológico na 

cidade serão apresentadas com maior precisão nas próximas páginas, embora caiba 

destacar que, de modo geral, o estabelecimento desses centros, assim como o 

crescimento industrial, foram de suma importância para a construção e a legitimação 

dos discursos de poder hegemônico do município. 

 
7 Resolução nº 4, de 18 de maio, assegurava isenção de impostos por 25 anos e doação do terreno para construção da empresa 
desde que ela empregasse um número maior que cem pessoas residentes no município. 
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Ainda na década de 1950, os planos políticos governamentais do Presidente 

da República Juscelino Kubistchek (1956–1961), retomaram as lógicas políticas 

modernizadoras, recorrentes na história do Brasil e na região. Aliada ao ideal nacional 

burguês e às leis de mercado liberais, o novo Brasil buscava romper suas ligações 

com a economia agrária, persistente no país desde o Período Colonial, sob o 

vislumbre do modelo econômico dos países do Primeiro Mundo8. Nesse período, o 

município de São José dos Campos recebe muitas empresas multinacionais de 

grande porte, em sua maioria relacionadas a áreas da aeronáutica e do armamento – 

Eaton Corporation do Brasil (1958), Neiva Indústria Aeronáutica (1960), Avibras 

(Indústrias Aeroespaciais S.A) (1961) e General Motors (1958) (SOUZA, 2008). No 

término dessa década, São José apresentava número populacional urbano maior que 

o rural, com crescimento total de habitante aproximadamente 36% superior em 

relação ao dado da década anterior. 

Durante a década de 1960 há, no município, o crescimento no número de 

empresas do ramo da aeronáutica, sendo um reflexo imediato da crescente mão de 

obra formada pelo CTA/ITA, bem como, consequentemente, o resultado da 

consolidação das pesquisas desenvolvidas por esse centro de ensino. A empresa 

EMBRAER (Empresa Brasileira de Aeronáutica), inaugurada em 1969, foi a principal 

indústria que concretizou o “desejo” militar aeronáutico de consolidar no Brasil uma 

estrutura técnica industrial de aviação baseada no pressuposto “pesquisa e 

desenvolvimento de tecnologias direcionadas para a produção em escala industrial”. 

 O município, como foi demonstrado até então, apresentava um crescimento 

econômico vertiginoso, pautado principalmente na indústria e no gradual 

amadurecimento do campo de produção de bens do setor aeronáutico.  

São José dos Campos, na década de 60, ocupava a 9º lugar entre os 25 

principais municípios de São Paulo, segundo o valor de produção industrial, 

e passou a ser considerada a principal cidade industrial da região do Vale do 

Paraíba. (SOUZA, 2010) 

 

O que é ausente, entretanto, em todos os dados apresentados que legitimaram 

a concretização desse polo industrial é o principal elemento de seu crescimento: o 

trabalhador. Este, proveniente do interior tanto regional quanto nacional, foi o motor 

 
8 O termo é uma designação classificatória mundial produzido no período da Guerra Fria, no qual, os países ocidentais são 
considerados o primeiro mundo, o leste europeu (União Soviética) e o Oriente são segundo, e América Latina e África são o 
terceiro mundo.  
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do desenvolvimento de São José e também o principal “objeto” manipulado em prol 

da consolidação identitária do local como será demonstrado adiante.  

A população de São José dos Campos registrava um crescimento de 95% à 

taxa da década de 1960, chegando aos números de 44.533 (IBGE, 1960 apud 

SOUZA). Na década de 70, a taxa de migração intrarregional marcou o número de 

18.897 pessoas (ANTICO, 2004: 11); já na década de 80, São José contava com a 

taxa de aproximadamente 50 mil pessoas que migraram para a cidade, provenientes 

principalmente do interior paulista e do mineiro. 

  Na década de 70, em meio ao contexto ditatorial do Governo Brasileiro, sob a 

tutela do presidente militar Emílio Garrastazu Médici (1969 a 1974), colocou-se em 

prática o Plano Nacional de Desenvolvimento, com o objetivo de elevar a nação 

brasileira economicamente às categorias dos países desenvolvidos. Não obstante, o 

Ato Institucional número 5 (AI-5), em vigor desde 13 de dezembro de 1968, tornou a 

concretização desse plano, e de muitos outros, um ato sem percalços. 

Especificamente, no contexto de São José dos Campos, as medidas econômicas 

tomadas em nível nacional repercutiram e influenciaram diretamente o auge 

econômico do município, não se restringindo somente a esse aspecto. 

Empossado em 1970 por decisão do governo militar (Ato Institucional 5), Sérgio 

Sobral de Oliveira, como demonstrado na introdução, assumiu o cargo de prefeito de 

São José dos Campos proferindo um discurso simbólico, no qual as práticas e os 

costumes dos habitantes da cidade são significados como exterioridade do progresso 

e do desenvolvimento, figurando-os como foco de um projeto de governo voltado à 

produção de um ambiente assíduo ao desenvolvimento econômico, principalmente 

nos setores da indústria e do comércio. 

Sob a égide de declarações públicas que propagandeavam o incentivo à 

promoção da imagem da cidade para atração de investimentos públicos e privados, o 

poder estatal municipal construiu uma representação/identidade que caracterizou o 

município´ç a partir de mecanismos atuantes diretamente sobre o espaço urbano e 

principalmente sobre a população.  

As ações do poder público com o objetivo de promover uma imagem positiva 

da cidade, têm origem na década de 1970, quando se realizou na cidade uma 

intensa campanha para atrair investimentos privados e públicos e, ao mesmo 

tempo, incutir na população novos hábitos e conceitos de vida, até então 

considerados provincianos (MIURA, 2006: 80). 
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Conforme foi exposto até aqui, os processos sociais e as atividades políticas e 

econômicas em São José dos Campos tornaram-se intensas a partir de meados do 

século XX, período em que muitos dos referenciais sociais e materiais do discurso de 

“cidade polo” passaram a compor a realidade local e assim, ressignificaram a 

paisagem cultural do município, até então tida como provinciana.  

Diante desse panorama histórico, saliento que determinados aspectos são 

recorrentes no texto acima, o que não por acaso contém noções centrais relativas às 

pretensões analíticas desta pesquisa, bem como delineiam brevemente o arcabouço 

teórico interpretativo no qual essa investigação está assentada.  

Retomarei, portanto determinadas noções subjacentes à contextualização 

histórica de São José dos Campos que, sob minha leitura, são alusivas às imbricações 

relativas aos processos políticos, econômicos, sociais e culturais que, em diferentes 

períodos, culminaram na constituição de um marcador identitário para a cidade.   

Esse processo é indissociável da agência de determinados grupos que, 

vinculados a instituições, totalizam seus discursos sociais tendo em vista a legitimação 

de seus interesses. Desse modo, entendo que o termo “discurso” é evocativo do local 

de autorepresentação individual e coletivo (identidade), expresso mediante práticas e 

percepções (ato e fala) que são mutuamente social e historicamente constituídas. 

Logo, enquanto expressão limitada e significada no interior de determinados 

contextos, o discurso se consubstancia no processo de interação balizadas por 

referenciais significantes socioculturais, os quais deflagram lógicas contingentes de 

reconhecimento e estranheza da realidade, constantemente submetidos a tensões e 

disputas mediante o contato com outros indivíduos, ou seja, outros locais de 

representação.  

 
É neste processo que, ao se auto reconhecerem, os grupos sociais e as 
pessoas vão criando um conjunto de elementos representativos, e estes 
elementos vão moldando uma leitura específica de mundo, e esta 
configuração desenvolve-se num duplo movimento reforçando a identidade 
nascente e este conjunto de elementos representativos, passa a ser 
convalidado pelo discurso identitário que neste processo vai se constituindo 
(MACEDO, 2017: 09-10) 
 
 

Obviamente, tratando-se de projetos políticos e econômicos exercidos por 

grupos dominantes, os discursos estão associados a práticas que visam à 

consolidação desses referenciais enquanto hegemônicos, pressupondo que “uma 

leitura específica de mundo” assuma um valor absoluto e inexorável de significação 
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dos processos sociais.  Nesta lógica, a legitimidade necessária para a consumação 

de um projeto político depende da produção da coesão social baseada nos 

referenciais do local de representação dos grupos regentes e beneficiados por esse 

processo.   

As mudanças políticas e econômicas ocorridas em São José dos Campos, 

principalmente a partir do século XX, denotam sucessivos projetos políticos 

(orientados por ideologias distintas) que foram atuantes no exercício de adequação 

do contexto local a parâmetros específicos, baseados em tendências políticas, 

econômicas e sociais (nacionais e internacionais).  

Embora cada período histórico seja marcado por um perfil, as iniciativas que 

modificaram o cenário de São José dos Campos transcorreram sob lógicas 

discursivas semelhantes, basicamente referenciadas pela noção dicotômica 

civilizado/incivilizado ou desenvolvido/atrasado.  

Com isso, destaco a relação entre as práticas sociais e os referenciais de 

significação que, frente às mudanças políticas ocorridas em São José dos Campos, 

denotam o local de representação dos agentes envolvidos na execução desses 

processos, e nesse sentido, expõem determinadas lógicas sob as quais tais projetos 

assumiram legitimidade. Sob essa leitura, portanto, a consolidação deste município 

como cidade polo não ocorreu essencialmente através de seu vertiginoso crescimento 

econômico, mas também em conjunto com o processo de ressignificação das práticas 

sociais locais, que passaram a ser referenciadas pelo discurso modernizador 

desenvolvimentista.      

Nesse sentido, a noção dualista (desenvolvido/atrasado ou 

civilizado/incivilizado) coloca-se no histórico de São José dos Campos como um 

referencial discursivo que expressa as condições sociais, políticas e econômicas do 

Brasil frente a sistemas políticos internacionais, regidos pelas hegemonias centro 

europeia e estadunidense. Desse modo, enquanto um discurso social e 

historicamente construído, esse referencial tem sua significância ancorada na 

assimetria de locais de representação, hierarquicamente dispostos, tanto nos 

processos regionais quanto na relação entre o local e o global.  

Para aprofundar esta discussão, a título de exemplo, retomarei a fala do 

viajante português Emílio Zaluar de meados do século XIX, a perspectiva do 

historiador Bertolli Filho sobre o Período Sanatorial em 1930 e a citação do arquiteto 

e urbanista Veriano Miura sobre São José dos Campos na década de 1970.  
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Cada uma dessas falas expressam perspectivas semelhantes sobre identidade 

cultural hegemônica e subalterna, como também, o desdobramento dessas 

representações na identificação e na caracterização do meio na qual estão inseridas.  

Especificamente, nas falas de Bertolli e de Miura podem ser notadas tanto os 

grupos que representam ou se autodenominam como hegemônicos quanto como 

esses se impuseram sobre o meio político e social impingindo uma noção cultural 

específica de seu local social sobre o meio e os indivíduos, estereotipadas como 

“atrasados” ou “tradicionalmente rural”.   

A fala de Zaluar expressa claramente o seu local enquanto europeu e “letrado” 

(professor) defronte de uma realidade alheia a seu lugar de representação. Ele 

expressa uma percepção negativa baseada na ausência de pessoas “ilustradas” e 

“civilizadas”, identificadas somente nos comerciantes e fazendeiros, salientando seu 

local a partir da definição da diferença, observando práticas sociais que não 

corroboram com suas convicções sobre o que de fato deve ser uma sociedade e uma 

cultura. 

A citação do historiador Bertolli Filho remonta a mesma lógica da fala do 

viajante português; entretanto, salienta seu aspecto imperativo, no qual as 

representações do local hegemônico são instituídas e institucionalizadas em São José 

dos Campos pressupondo suplantar as “mesmas diferenças” e as “incongruências” 

apontadas por Zaluar, ou seja, o não civilizado, o subdesenvolvido.  

Diante disso, também é possível perceber a partir dos processos apontados 

por Filho como se constituiu e como se impôs uma ordem, uma prática social e cultural 

controladas, cujas modificações no espaço exerceram tanto a função de reafirmar 

constantemente o poder (o local de representação hegemônico e suas convicções de 

como as coisas devem ser) quanto a função de obliterar as diferenças, em um 

movimento no qual os discursos e as representações específicas são totalizadas e 

passam a caracterizar o meio como também as pessoas que se identificam com as 

representações dessa cultura ou são obrigadas a assim se localizarem 

identitariamente no interior da ordem, referenciada pelo sentido de civilização. 

A leitura de Miura, apesar de breve, expressa a articulação entre imaginário9 

social e produção de representações. O arquiteto aponta de forma veemente a 

valoração que determinadas práticas sociais estão imbuídas, ao situar como “positiva” 

 
9 Daqui em diante utilizo este termo conceituado segundo a leitura de Édouard Glissant (1997) na qual “é a construção simbólica 
mediante a qual uma comunidade se define a si mesma” [e o espaço onde vive] (GLISSANT apud MIGNOLO, 2005:71).  
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as ações pública e privada direcionadas ao projeto de “incutir novos hábitos” em uma 

população provinciana. O outro lado, a diferença, os hábitos sociais “negativos” são 

definidos por um juízo de valor referenciado cultural e socialmente por preceitos 

específicos, que neste caso, residia no ideal de cidade e de sociedade industrializada 

e economicamente desenvolvida, baseadas nos exemplos dos assim julgados “países 

do primeiro mundo”, sendo um discurso coerente ao período histórico ao qual a citação 

se refere. 

As falas apresentadas acima partilham do mesmo sentido, das mesmas lógicas 

de “superioridade” legitimadoras do seu local de representação como também das 

práticas impositivas exercidas sobre o meio no qual foram fundamentadas nas 

representações e discursos de sociedades centros de poder político e econômico 

mundiais. Na década de 30, o discurso médico sanitarista e os modelos urbanos 

“aplicados” em São José foram plenamente influenciados pelos discursos urbanísticos 

modernos europeus. Na década de 70, a aliança política do Governo Militar Brasileiro 

com os Estados Unidos ampliou a influência estadunidense na cidade, exercida com 

maior ênfase desde a criação do ITA, na década de 50. 

A recorrência e a notória “longevidade” desses discursos sugerem processos 

contínuos ao longo da História que são inerentes à constituição dos locais de 

representação, bem como da construção dos sucessivos projetos de poder 

relacionados. 

A contínua influência europeia e, posteriormente, estadunidense na construção 

política e econômica do Brasil implicaram a constituição de condicionantes materiais 

e discursivos para as sociedades locais. São José dos Campos é emblemática neste 

aspecto, tendo sua história marcada, principalmente, a partir do século XX, por 

sucessivas transformações derivadas de tendências do sistema capitalista mundial 

regido por iniciativas políticas e econômicas expansionistas europeia e 

estadunidense. Sob esta ótica, a construção de poder de grupos locais está vinculada 

à construção da hegemonia de poderes em escala global, imbricados não somente 

com a convergência de interesses, mas principalmente por uma construção social e 

histórica forjada sob o discurso de superioridade técnica, social e cultural europeia e 

estadunidense.  

Nesse sentido, a noção da dualidade cultural “civilizado/incivilizado” expressa 

nas falas acima, não é somente um recurso retórico de identificação sociocultural, mas 

sim a expressão de uma estrutura e de um estruturante, ou seja, um referencial 
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diversamente reproduzido e ressignificado conforme os condicionantes sociais, 

políticos e econômicos do local frente a discursos de superioridade europeia e 

estadunidense totalizado em escala global. 

Sob esta perspectiva, de acordo com o que foi apresentado na contextualização 

histórica, entendo a década de 1970 em São José dos Campos como o período de 

consolidação dessa estrutura de poder global sobre o Município. Embora desde o 

início do século XX a cidade tenha se transformado devido à implementação de 

políticas pautadas na integração da região ao ascendente mercado de produção 

industrial, é na gestão do prefeito Sérgio Sobral de Oliveira que o incentivo  para a 

incorporação dos modos de vida da população às novas lógicas de consumo e 

trabalho passam a perfilar uma política de Estado, pois diferente dos períodos 

anteriores, o cargo máximo do executivo municipal estava sob o controle direto do 

Regime Ditatorial arquitetado e fomentado pelo imperialismo dos Estados Unidos.  

Evidentemente, uma vez brevemente demonstrado que os processos inerentes 

à construção do discurso correspondem a uma imbricada relação entre projetos de 

poder constituídos em escala global e local, convém, a partir deste ponto, aprofundar 

o entendimento sobre a constituição dessa estrutura discursiva, baseada na lógica 

dual “hegemonia e subalternidade”, com o propósito de compreender de maneira mais 

clara os condicionantes subjacentes às ações do Estado interessadas na constituição 

da representação oficial de São José dos Campos como cidade polo.  

Para tanto, buscarei na sessão a seguir articular as noções apresentadas acima 

com percepções teóricas localizadas no campo crítico da Descolonialidade. Nesse 

sentido, demonstrarei os processos históricos, sociais e culturais que contribuíram 

para a constituição dessa estrutura global de poder, a qual traduzo, sob esse viés 

teórico, como o desdobramento do discurso moderno colonial.  

Desse modo, entendo que a totalização do discurso de superioridade técnica, 

social e cultural europeia, e posteriormente, estadunidense tem seus referenciais 

resumidos e evocados pelo discurso da Modernidade, o qual tem suas raízes 

materiais e discursivas derivadas dos projetos de colonização desenvolvidos nos 

continentes Americano e Africano desde o século XIV e XV.  

A “descoberta do novo mundo”, além de viabilizar a acumulação de capital sem 

precedentes, subsidiou a retórica da superioridade europeia, corporificada pela 

exploração de múltiplas identidades subsumidas à categoria de incivilizados 

(subalterno), legitimada por uma estrutura hierárquica identitária de trabalho 
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exploratório mundial, cujas diversas etnias (indígenas e africanas) foram reduzidas 

aos locais social e cultural inferiores (selvagens e escravos) em relação à identidade 

europeia.  

Nesse sentido, o desenvolvimento técnico, social e econômico característico 

da Era Moderna ocorreu graças aos referenciais discursivos e às riquezas obtidas e 

expropriadas durante as empreitadas coloniais. Logo, o jargão “despertar da 

humanidade”, cunhado por Hegel no século XVIII10 ao se referir aos eventos históricos 

que marcaram o início da modernidade, ocorreu sob a esteira de referenciais 

discursivos forjados desde o século XV.  

 
[...] o começo do tempo presente a partir da cesura que o iluminismo e a 
Revolução Francesa significaram para seus contemporâneos mais 
esclarecidos no final do século XVIII e começo do XIX. Com esse “magnífico 
despertar” alcançamos, assim ainda pensa o velho Hegel, “o último estágio 
da história, o nosso mundo, os nossos dias”. (HABERMAS, 2000:11) 

 

Consequentemente, a estruturação de uma cadeia produtiva exploratória 

regida pela hegemonia europeia desde o Período Colonial culminou na configuração 

do Sistema Mundial Capitalista baseado em modos de produção e lógicas de 

organização social referenciados por este mesmo centro de poder.  

Com isso, entendo que a construção do discurso de cidade polo de São José 

dos Campos constituiu-se com a reprodução de um modelo de desenvolvimento 

forjado pelo  “modus operandi” moderno colonial, implantado neste local graças às 

condições histórica, social, política e econômica subalternas brasileiras frente aos 

centros de poder mundial.  

 Obviamente, o Discurso Moderno Colonial construído pelo Poder Público 

Municipal de São José assumiu configurações específicas, baseadas em referenciais 

próprios do local e, simultaneamente, concordantes com as influências políticas e 

econômicas internacionais. 

Nota-se, portanto, que a configuração dessa estrutura de Poder Mundial não 

se deve primordialmente à dependência estrutural de países outrora submetidos à 

colonização, mas principalmente à agência de Centros de Poder interessados na 

manutenção da hegemonia a partir do fomento da condição subalterna, seja por meios 

políticos, econômicos e discursivos, fundamentando a crença em um processo 

 
10 Ver “O discurso filosófico da Modernidade” - Jünger Habermas (2000).  
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evolutivo no qual a Europa e os Estados Unidos são a expressão máxima do 

desenvolvimento da Humanidade.   

Iniciarei, a seguir uma explanação a partir da noção eurocêntrica de 

Modernidade para posteriormente discutir o processo de constituição desses 

referenciais discursivos sob a perspectiva não Ocidental, ou seja, subalterna colonial 

a partir da teoria crítica da Descolonialidade. Desse modo, buscarei pontuar esses 

processos sob dois aspectos: a partir da caracterização da postura teórica, 

apresentando o diálogo entre diferentes autores, e conjuntamente, retrabalhando os 

fatos históricos, políticos e sociais a partir das implicações conceituais derivadas 

desse recorte analítico. 

A opção por esse tipo de exposição deve-se ao interesse em pontuar os 

conceitos que nortearão as interpretações sobre o objeto desta pesquisa.  

1.1 Faces da mesma moeda: Modernidade e Colonialidade  

 

Entendo Modernidade como um discurso fundamentado nas ideias de 

racionalidade, individualismo, utilitarismo e objetividade, consubstanciadas no 

contexto europeu caracterizado pela ascensão política, econômica e social da 

burguesia mercante, cada vez mais independente das relações sociais senhoriais e 

eclesiais.  

A partir dessa perspectiva, declaradamente oposta “à ordem divina das coisas” 

(scala naturae), o homem não mais se encontra subjugado ao misticismo e às 

vontades divinas, mas toma para si o controle do meio que o cerca, sendo capaz de 

se apropriar e compreendê-lo sem a necessidade de recorrer a “justificativas míticas”, 

apenas exercendo o poder de sua racionalidade, elemento indelével de sua condição. 

Em consonância com as ideias fomentadoras e fundamentadoras do Discurso 

Moderno, a apropriação do meio pelo homem se fez não somente em seu aspecto 

material, mas principalmente conceitual, o que legitimou os principais pressupostos 

que conformaram essa nova ordem discursiva.  

Os meios social, político, econômico e natural foram ressignificados de acordo 

com esse discurso, que além de “dessacralizá-los,” tornou-os elementos constituídos 

e regidos por leis e princípios absolutos, uma realidade organizada racional, lógica, 

harmônica e fixa, na qual, o homem, individual, autônomo possuidor de uma 
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identidade “totalmente centrada, unificado, dotado da capacidade da razão, 

consciência e ação” (HALL, 2011: 10), reside no centro dessa estrutura.  

Como destacou o filósofo argentino Enrique Dussel “[...] o ego cogito foi 

antecedido em mais de um século pelo ego conquiro (eu conquisto) [...]” (DUSSEL, 

2005:59), ou seja, a Europa formou o imaginário de superioridade com a expansão 

Comercial Atlântica, não somente  com a ascensão econômica e com a eminência 

política obtida desde então, mas principalmente por entender-se como superior 

perante outras etnias e configurações sociais e impor sobre elas suas representações, 

gerando novas identidades, sob a égide do local cultural europeu.  

No interior dos limites significantes desse discurso, a representação de 

“homem” está essencialmente baseada no indivíduo europeu burguês, cuja 

identidade, composta e organizada por características absolutas, consubstanciava-se 

como parâmetro conceitual e prático, intrínseco às inciativas políticas e econômicas 

desenvolvidos nos países não-europeus, o que em suma, representa o ato e a fala do 

moderno colonial.  

A assertiva feita por Dussel incide sobre um dos pontos nodais do pensamento 

filosófico da Modernidade. A partir do deslocamento do referencial social e político 

estritamente europeu, ele demonstra a omissão e a pertinência de falas, identidades 

e representações latino-americanas na práxis analítica e crítica sobre o pensamento 

da Modernidade. Ao afirmar a antecedência em mais de um século do ego conquiro 

(eu conquisto) do ego cogito, Dussel indica que o preceito Filosófico Moderno de 

Subjetividade, consolidado segundo o princípio de agência individual e racional, 

constitui um imaginário de superioridade egocêntrico-regionalista-europeu, elaborado 

posteriormente na consolidação do Comércio Atlântico.  

 
A Europa moderna, desde 1492, usará a conquista da América Latina (já que 
a América do Norte só entra no jogo no século XVII) como trampolim para 
tirar uma “vantagem comparativa” determinante com relação a suas antigas 
culturas antagônicas (turco-muçulmana, etc.). Sua superioridade será, em 
grande medida, fruto da acumulação de riqueza, conhecimentos, experiência, 
etc., que acumulará desde a conquista da América Latina (DUSSEL, 
2005:59). 
 

Sobre essa leitura, o sociólogo peruano Aníbal Quijano, em seu artigo 

“Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina”, salienta que Dussel é 

preciso e sagaz ao “refutar um dos mitos prediletos do eurocentrismo” (QUIJANO, 

2005;234). Contudo, destaca que que é controverso atribuir exclusivamente à América 

Latina o princípio do desenvolvimento do “ego individual” (ibidem). Quijano não nega 
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a relação entre as mudanças da subjetividade  com os processos sociais, políticos e 

econômicos gerados com a exploração humana e material nas Américas, inclusive 

afirma que a mudança subjetiva ocorreu tanto em seu aspecto individual quanto 

coletivo; entretanto, ele entende que o elemento essencial dessa modificação é a 

“percepção da mudança histórica” (ibidem), que consequentemente, também teria 

gerado uma nova percepção sobre o tempo.  

Nesse sentido, Quijano entende que tais mudanças causaram o rompimento 

de ideias seculares que mantinham uma noção uniforme da condição humana na 

Terra de acordo com a cosmologia euro-cristã. A assimilação da mudança, de um 

novo momento, permitiu a construção do imaginário de futuro, de um tempo aberto a 

diversas possibilidades não mais regidas por decisões divinas mantenedoras da 

continuidade entre passado-presente. O futuro passa a ser entendido como um 

espaço capaz de ser produzido pelo indivíduo, planejado e calculado segundo seu 

interesse. Por fim, ele conclui que a partir da América Latina é inaugurada novas 

formas de relação intersubjetivas e materiais, como também um novo espaço-tempo.  

É importante salientar que o deslocamento da leitura sobre Modernidade a 

partir da América Latina não condiz com a intenção de reivindicar um local na História 

Mundial “Ocidentalizada”, não se pretende reclamar por uma “herança”, pois não se 

admite como verdade esse centro e forma de poder. Esse movimento consiste em 

abrir novos espaços que possibilitem ler a Modernidade sob um local de 

representação próprio, não construído e outorgado por outros, sem a centralidade 

determinante do discurso e da identidade europeia, consolidada enquanto 

hegemônica nomeando a si própria como tal e consequentemente relegando a 

categoria inferior o não-europeu. Trata-se da construção, portanto, de um discurso 

fora dos limites culturais impingidos pela relação colonial.  

Ambos os autores apresentados acima iniciam suas leituras críticas sobre a 

desconstrução da noção hegemônica de Modernidade a partir de seus próprios mitos 

(individualidade, racionalismo, objetividade, mecanicismo) deslocando-os da Europa 

e pondo-os no cenário marcado pela violência, brutalidade e principalmente 

irracionalidade europeia, e desse modo, atenuam a aura messiânica envolta nesse 

discurso, evidenciando outros processos que demonstram a inerência da 

Modernidade ao Processo Colonial.  

O conceito hegemônico de Modernidade, como foi brevemente apresentado no 

início deste subcapítulo, é a expressão inequívoca de emancipação, do momento de 



30 
 

saída da obscuridade e da ingenuidade da humanidade, que a partir de então inicia 

de fato um novo momento de desenvolvimento técnico e intelectual graças à razão. 

Obviamente, este processo ocorreria única e essencialmente na Europa a partir do 

século XVIII, iniciado no século anterior pelo pensamento científico de Galileu, Bacon, 

Descartes e Newton (DUSSEL,2005:58). Em suma, é um local de representação de 

uma Europa que naturalmente atingiu o ápice evolutivo na história humana, e portanto, 

é referência simbólica e material unívoca da Modernidade.  

 Sob a leitura teórica Descolonial, esse conceito também se desdobra enquanto 

uma estrutura cosmológica de poder (teia de crenças), a partir do momento em passa 

a permear e a dotar de sentido diferentes conceitos, representações, identidades e 

processos sociais que, sob o constante movimento de reprodução, afirmam e 

legitimam um centro de poder hegemônico. Segundo a perspectiva do sociólogo 

argentino Walter Mignolo (2010) apresentada em sua obra “Desobediencia 

Epistémica: Retórica de la Modernidad, lógica de la colonialidad y gramática de la 

Descolonialidad”, com a ausência desta cosmologia não seria possível o processo 

colonial. 

O controle da economia e da autoridade [...] depende das bases sobre as 
quais se assentam o conhecer, o compreender e o sentir. A matriz colonial 
de poder é em última estância uma rede de crenças sobre as quais atua e se 
racionaliza a ação, se tira vantagem dela ou sofre suas consequências. 
(MIGNOLO, 2010:12) 

Como foi demonstrado anteriormente na contextualização histórica de São 

José dos Campos, a acepção de determinados grupos de poder pelas representações 

do discurso Moderno foi totalizada mediante a articulação desses com o Estado, 

impingindo formas de percepção, representação, relações e dinâmicas socioculturais 

sobre outros indivíduos, estabelecendo assim uma relação colonial.  

Diante disso, nota-se que o cerne das provocações levantadas pelos 

intelectuais que discursam a partir do campo teórico da Descolonialidade consiste na 

leitura de que o processo colonizador ocorreu não somente a partir da violência, da 

brutalidade, do abuso e das explorações social, étnica, de gênero, do meio natural, 

etc., mas também, e principalmente, a partir da consolidação de uma matriz de poder 

ideológica, baseada na integração compulsória de identidades, discursos e 

representações da cosmovisão cultural e identitária europeia, que desse modo, 

produziu e obliterou conhecimentos e saberes que possibilitaram o processo de 

convencimento da “real existência” da hegemonia europeia e 
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inferioridade/homogeneidade do não europeu, o que está inerente ao conceito de 

Modernidade. Sobre esse processo, Quijano esclarece que a produção do imaginário 

de poder egocêntrico europeu não é uma exclusividade, mas sim, a capacidade que 

tiveram de difundir e estabelecer uma concepção de Europa hegemônica 

intersubjetiva, mundial (QUIJANO, 2005: 232). 

Desse modo, o conhecimento é entendido enquanto um mecanismo de 

colonização, de reprodução e de legitimação do centro de poder que transcende a 

periodização histórica de exploração metrópole-colônia e mantém a relação centro-

periferia em inúmeros âmbitos. Como pode ser percebido pelas perspectivas de 

Quijano e Dussel, o rompimento destas relações, ou seja, a “descolonização” destes 

processos reside na ruptura epistêmica a partir de uma produção crítica das 

significações geridas e cultivadas pela sociedade e pela cultura ocidental, sob a égide 

da consonância daquilo que o sociólogo porto-riquenho Ramón Grosfoguel chama de 

“lugar epistêmico” e de “lugar social”, ou seja, um conhecimento crítico voltado às 

discussões sociais, políticas e culturais latino-americanas traduzido teoricamente por 

uma epistemologia produzida  a partir deste local geográfico e sócio histórico, um 

conhecimento, segundo Mignolo (2010), geo e corpo – político.   

Com isso, nota-se que a leitura Descolonial não constrói a crítica à 

Modernidade, à relação colonial e à hegemonia europeia a partir do intuito de 

estabelecimento de outra ordem. Subjaz a essa abordagem o senso de que a 

afirmação e a defesa de uma postura discursiva corresponde à afirmação de um local 

de poder, e dessa maneira, também considera-se que este discurso pode ser lido e 

significado de inúmeras formas (MIGNOLO, 2010:16). 

O desprendimento é urgente e requer um giro epistêmico descolonial [...] 
aportando os conhecimentos adquiridos por outras epistemologias, outros 
princípios de conhecer e de entender [...]. A “comunicação inter cultural” deve 
ser interpretada como comunicação “inter-epistêmica” (como veremos 
abaixo, no caso do conceito de interculturalidade entre os intelectuais 
indígenas no Equador)11. (idem:17)         

Cabe salientar que essas concepções nesse campo teórico não são feitas por 

oposição direta e incondicional ao discurso da Modernidade, pois isso reiteraria a 

relação colonial, da qual, se exige o referencial discursivo e identitário antagônico12. 

 
11 Mignolo faz referência ao investigador e intelectual Aimara Simóm Yampara Huarachi, autor de diferentes obras sobre a 
economia comunitária das sociedades aimaras, discutindo a totalização de uma estrutura social especifica a partir da globalidade 
do discurso capitalista que consequentemente sobrepõem outras (MIGNOLO,2010:86).   
12 Ver discussão de Grosfoguel (2008) sobre “aprisionamento epistêmico” da leitura pós-Modernidade e pós-estruturalista. 
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Essa postura analítica é uma tradução constituída pela iniciativa de compreensão de 

processos históricos, sociais, identitários e culturais específicos da América Latina, 

sob uma perspectiva epistêmica forjada a partir de um horizonte de sentidos culturais 

próprios desta condição.  

Na América Latina, as discussões direcionadas a questionamentos sobre a 

“geografia do conhecimento” iniciaram-se no fim do século XIX, e se intensificaram no 

século XX, principalmente no Pós-Guerra. A assim nomeada “teoria da 

dependência”13, não tardou a transferir as discussões sobre o centro e a periferia 

econômica, política, cultural e social para a relação colonial inerente à produção de 

conhecimento. 

Nesse cenário, Enrique Dussel cunhou o termo “Trans-modernidade”, que 

consiste na negação do mito civilizacional e desenvolvimentista da Modernidade, 

revelando o que ele próprio nomeia de “outra – face” do discurso, aquilo que foi 

explorado e negado, o mundo periférico colonial da cultura alienada pela hegemonia 

eurocêntrica (DUSSEL, 2005:60).  

Segundo este mesmo autor, a negação desse mito permite igualmente superar 

a “razão emancipadora”, significante universal de liberdade “humana”, e 

consequentemente, falácia justificadora da exportação da Modernidade para o 

restante do mundo.  

A “trans-modernidade”, portanto, consiste no duplo movimento de negação 

mítica e reconhecimento da “outra-face”, o que tornaria possível segundo Dussel, a 

fala de alteridades negadas que superaram o senso de “violência inocente” da 

modernidade, inerente aos discursos de evangelização e 

modernização/desenvolvimento, por exemplo. Sobre a “trans-modernidade”, 

Grosfoguel (2008) afirma que este termo é uma vontade de transcender o conceito 

eurocêntrico de Modernidade sob o reconhecimento das “modernidades”, composta 

por epistemologias de múltiplos locais, provocando a crítica e o diálogo que 

desconstruirá a verticalidade do conhecimento e relações sociais, culturais e políticas 

hierárquicas, tornando possível uma epistemologia horizontal e plural. 

Posteriormente, no início da década de 1980, Aníbal Quijano elaborou o 

conceito de “Colonialidade” o qual, sob a concisa definição expressa por Mignolo 

(2010) consiste na “parte invisível e constitutiva da modernidade”. Apesar da aparente 

 
13 Aníbal Quijano (2005) chama de teoria da modernização. 
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analogia entre Colonialidade e a conceituação de “Trans-modernidade”, a perspectiva 

produzida por Quijano não desdobra uma crítica pelo mesmo viés de Dussel, 

inaugurando uma ótica analítica sobre a estruturação do poder hegemônico moderno 

lido sob o entrecruzamento da economia, da política, da identidade e da 

representação social.  

A construção teórico-discursiva de Quijano está centrada na análise sobre a 

produção do conhecimento eurocêntrico classificador social mundial, baseado no 

processo de consolidação das noções de raça e racismo norteadas pelo princípio da 

diferença colonial “europeu/não-europeu”.  

Segundo Quijano, a identificação fenotípica entre conquistador e conquistado 

na América desdobrou-se na elaboração de referenciais de diferenciação entre estes 

dois grupos. As relações sociais desenvolvidas sob a égide dessa cisão resultaram 

na produção de identidades sociais historicamente novas, como o índio, o negro e o 

mestiço (criollo)14 que consequentemente redefiniram outras, como ocorreria com o 

português, o espanhol e o europeu, que deixaram de remeter ao sentido de “local de 

origem” passando a ser significado enquanto raça (QUIJANO,2005:227).  

Apesar de Quijano (2005) não esclarecer plenamente o(s) imaginário(s) que 

subsidiava(m) a noção de raça, saliento, sob apropriação do conceito apresentado  

por Mignolo (2005b),  que esse termo não está relacionado estritamente à 

diferenciação social a partir da coloração da pele ou da “pureza do sangue” (referente 

ao mestiço), mas à invenção de categorias aplicadas aos indivíduos segundo o nível 

de similaridade com o preceito epistêmico europeu de humanidade, ou seja, à imagem 

e à semelhança da sociedade europeia15. Evidentemente, a produção de critérios 

racistas colocava em condição de inferioridade tanto as características fenotípicas da 

diferença colonial, quanto os conhecimentos, saberes e representações destes grupos 

(MIGNOLO, 2005:41).    

Para Quijano, a ideia de raça legitimou as relações de dominação e exploração 

exercidas a partir da conquista da América Latina. A produção da diferença racial no 

interior da cosmologia eurocêntrica consolidou a noção de raça enquanto condição 

natural inerente à humanidade. Neste aspecto, a construção epistêmica eurocêntrica 

atrelada à recorrente exaltação do “ego conquiro” na história recente, a relação entre 

 
14 Expressão idiomática espanhola utilizada para designar filhos de espanhóis com nativos, ou seja, os europeus ilegítimos.   
15 Segundo esta lógica, a hierarquia racial estaria organizada em ordem decrescente da seguinte forma: europeu – mestiço 
(criollo) – índio – negro. 
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dominador (superior)/dominado(inferior) foram ressignificadas e desse modo 

legitimadas. Aníbal afirma veementemente, portanto, que o critério de raça não 

somente é o primeiro como também o mais eficaz instrumento de dominação e de 

organização populacional mundial em diferentes níveis e funções na nova sociedade 

mundial.  

Ao assumir a ideia de raça como princípio estruturante hierárquico mundial, 

Quijano aponta a estruturação do mercado mundial como principal meio de 

consumação dessa lógica, a qual é constituinte da prática de Colonialidade, definida 

enquanto controle dos âmbitos social, cultural, identitário, político, econômico e 

epistêmico exercidos pelo poder hegemônico europeu.   

Segundo ele, a partir do século XV, com a “descoberta” da América Latina 

iniciou-se uma nova estrutura de controle do trabalho, produzida deliberadamente 

para suprir a demanda do mercado mundial, constituída por múltiplas16 formas de 

exploração e de domínio articuladas a uma única forma de Mercado dominado pela 

Europa.  

A nova “ordem mercantil” e o controle do trabalho, portanto, foram estruturados 

hierarquicamente segundo a ideia de raça. As identidades inventadas a partir desse 

pressuposto foram integradas compulsoriamente à estrutura global de controle do 

trabalho, perfazendo o duplo movimento de estruturação e de legitimação das 

hegemonias política, econômica e cultural europeia. A relação capital – salário existia 

apenas para a identidade racial branca e em alguns casos, contemplava a identidade 

mestiça; já as identidades raciais indígena e negra eram relegadas às funções de 

servidão e de escravidão.  

Uma vez estabelecida a hegemonia da Europa, a expansão da dominação 

colonial exercida em outras partes do mundo desdobrava-se juntamente com um 

mercado e com uma sociedade, cuja identidade racial branca europeia assumia o 

controle dos recursos e das redes de comércio pré-existentes ao mercado mundial. 

Esse processo, atrelado à reprodução das classificações racistas iniciadas na América 

Latina, propiciou a reorganização identitária geográfica e a re-identificação histórica 

mundial em “centro-periferia”, fundamentada pela colonialidade da cultura, do 

 
16 O autor se refere a práticas de controle do trabalho não necessariamente exercidas pelo europeu sobre o indígena, o negro 

ou o mestiço mas, por exemplo, grupos de dominados (mestiços) sob o controle do trabalho de outros grupos explorados (índio 
e negro) ou localizados hierarquicamente em funções de trabalho distintas, mas sem jamais modificar a posição de preeminência 
do europeu.  
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conhecimento, da identidade, da economia e da política daqueles generalizados como 

“outros”.  

 
A incorporação de tão diversas e heterogêneas histórias culturais a um único 
mundo dominado pela Europa, significou para esse mundo uma configuração 
cultural, intelectual, em suma intersubjetiva, equivalente à articulação de 
todas as formas de controle do trabalho em torno do capital, para estabelecer 
o capitalismo mundial. Com efeito, todas as experiências, histórias, recursos 
e produtos culturais terminaram também articulados numa só ordem cultural 
global em torno da hegemonia europeia ou ocidental. Em outras palavras, 
como parte do novo padrão de poder mundial, a Europa também concentrou 
sob sua hegemonia o controle de todas as formas de controle da 
subjetividade, da cultura, e em especial do conhecimento, da produção do 
conhecimento. (QUIJANO,2005:232; grifos meus) 
 
 

Sob essa leitura, Quijano articula sua perspectiva com a proposição teórica do 

sociólogo estadunidense Immanuel Wallerstein17, nomeada  “Sistema – Mundo”, que 

concebe a formação do mercado capitalista mundial como estrutura de poder 

imperativa de uma única hierarquia, constituída por centro, semiperiferia e periferia, 

definida pela relação “mercado mundial” – “divisão internacional do trabalho”, na qual, 

ao mesmo tempo que unifica o sistema, determina funções econômicas desiguais, e 

consequentemente, geram Estados estruturalmente desiguais social, político e 

economicamente, o que permite, num sistema unificado, a constante intervenção 

(econômica, política e militar) dos países centrais sobre os países periféricos18 

(WALLERSTEIN apud OSÓRIO, sem data: 2-7).  

Para Quijano, o trabalho exploratório (barato/não remunerado) é exercido em 

países periféricos pela coerção de indivíduos não europeus, enquanto o trabalho 

assalariado livre é majoritário nos países centrais. A integração de múltiplas 

identidades, discursos e representações à ordem de poder econômica, política e 

cultural eurocêntrica, foi constituída, desde o Período Colonial, pela dinâmica 

imposição/integração/exclusão dos limites culturais, formados e reiterados pela 

colonialidade do poder, composta pela classificação racista mundial, que se 

desdobrava enquanto significado e significante da hierarquia mundial.     

Diante disso, coloco em evidência que o conceito de Colonialidade do poder 

está intrínseco nas leituras que trago neste trabalho. Além de referenciar os processos 

relativos à formação de representações hegemônicas, esse termo indica o modo como 

 
17 Ver “Sistema-mundo no pensamento de Arrighi, Wallerstein e Fiori: Um estudo comparativo” de Luiz Felipe Brandão Osório. 
18 Os exemplos são muitos: Doutrina Monroe, Big Stick, Política da Boa Vizinhança, BID, FMI, Consenso de Washington, OTAN 
etc.  
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os discursos de poder se articulam com um contexto cultural global, expondo seu 

caráter determinante na formação de contextos sociais e culturais.  A apropriação que 

faço desse conceito, contudo, articula-se com outras contribuições teóricas que 

assumem como princípio a construção de Quijano, porém, exercem algumas 

dilatações e refinamentos sobre ela.     

Traduzo Colonialidade, portanto, atrelado ao acréscimo conceitual feito por 

Ramón Grosfoguel (2008) que pontuou a Colonialidade do Poder além da acepção de 

“padrão de poder colonial do sistema mundo” ordenador e classificador, que influencia 

e controla dimensões sociais, políticas, econômicas e epistêmicas das sociedades 

localizadas no interior dessa ordem. Para Grosfoguel, “Colonialidade do Poder” é a 

interseccionalidade de múltiplas e heterogêneas hierarquias globais de dominação e 

de explorações econômica, política, cultural, epistêmica e linguística, as quais, a 

hierarquia racial (étnica) entre europeu (superior) e não europeu (inferior) perpassa e 

configura todas as outras estruturas hierárquicas de poder (GROSFOGUEL, 2008:7). 

Antecipo que a relação de São José dos Campos com o processo colonial 

reside na Colonialidade do Poder. As influências econômicas e políticas que 

conduziram a formação do município, enquanto polo tecnológico industrial, 

demonstram, sob minha leitura, a atuação de pressupostos coloniais articulados a 

práticas de invenção e de controle da identidade dos indivíduos do local em 

consonância com as hierarquias do sistema-mundo capitalista global. 

 Tal processo pode ser identificado diante da recorrente fala que define o 

Município e a sua população (antes da intervenção política militar na década de 1970) 

como provincianos e “caipiras”, ou seja, aqueles que no interior da nova ordem 

sociocultural constituída pela influência e pela intervenção política e econômica 

estadunidense, não se enquadraram, pois não partilhavam de seus mesmos princípios 

epistêmicos e portanto, foram excluídos e homogeneizados segundo essas 

classificações.  

Pode-se perceber assim que a invenção/formação da identidade cultural desse 

município não é somente a expressão de um poder local, mas também de uma 

reapropriação e de uma reprodução do poder global, constituído por lógicas políticas 

e sociais hegemônicas mundiais que se impuseram a partir da difusão de uma cultura 

totalizante e homogeneizante (sistema mundo moderno capitalista), reinscritas sob 

outros parâmetros discursivos constituídos pelas disputas de poder local.  
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Los diversos órdenes institucionales básicos, analíticamente discernibles en 
la sociedad, guardan entre sí y con la sociedad global una relación de 
estrecha interdependencia; pero al mismo tiempo, disponen de una relativa 
autonomía de existencia y de cambio. Es decir, los procesos de cambio que 
afectan la entera estructura de la sociedad y que, por lo tanto, transcurren por 
cada uno de sus órdenes institucionales, pueden realizarse en niveles 
distintos y con características propias en cada orden, en dependencia del 
modo y de las circunstancias concretas en que se produce la necesaria 
interdependencia entre los órdenes y entre ellos y la sociedad global. 
(QUIJANO, 1968:75-76) 

 

A partir deste processo, diferentes contextos se articularam sob os discursos e 

as representações moderno coloniais, tornando-se mutuamente submissos e agentes 

em sua realidade objetiva, reproduzindo, recriando e criando significações vinculadas 

à Colonialidade do Poder, que assumiu distintas configurações hierárquicas e práticas 

em cada um desses locais. Em suma, essa trama se desdobra na criação/reprodução 

de um horizonte de sentidos culturais, formador de um local de apreensão e 

compreensão da conjuntura social envoltória.  

Sob essa leitura, também entendo o exercício da Colonialidade do Poder 

segundo a proposição de Mignolo (2010), que acrescenta ao conceito de Quijano 

(centrado no controle da epistemologia - conhecimento), a colonialidade hermenêutica 

(compreender) e do sentir (aesthesis) (MIGNOLO, 2010:12). 

Para Mignolo, a consolidação da autoridade política e econômica é dependente 

do controle e da articulação entre o conhecer, o compreender e o sentir. Tais aspectos, 

relativos ao discurso moderno colonial, suscita um exercício de poder que pressupõe 

consolidar-se como significante absoluto dos processos sociais. Logo, a atuação de 

determinados grupos de poder, geralmente vinculados ao Estado, exercem a 

Colonialidade do Poder mediante mecanismos que legitimem seus referenciais 

discursivos, que por sua vez, são derivados de uma estrutura de poder em escala 

global.  

A título de exemplo, a obra intitulada “Com a Palavra o Prefeito” (2008), de onde 

foram retiradas as falas do prefeito Sobral, apresentadas na introdução dessa 

pesquisa, correspondem a uma prática de regulação dos significados culturais locais 

exercidos pelo Estado. 

O conteúdo da obra baseia-se na apresentação de biografias dos Prefeitos 

Municipais de São José dos Campos, as quais foram encomendadas e financiadas 

por recursos públicos municipais, com o intuito de expor a trajetória histórica 
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institucional de forma condizente com o discurso hegemônico local. Logo nas 

primeiras páginas dessa obra, a seguinte ponderação é apresentada: 

 
A realização deste livro foi solicitada pelo prefeito de São José dos Campos, 
Eduardo Cury, como forma de registrar a contribuição dadas pelos prefeitos 
à formação e ao desenvolvimento da cidade a partir de um momento crucial 
que a criação do CTA e a abertura da Via Dutra (QUEIROZ, 2008:15) 
 

A escolha desse mote reitera a representação identitária institucional oficial do 

município a partir do destaque de determinados referenciais, significantes ainda na 

atualidade.  

Além disso, também foram reafirmados os limites dessa ordem discursiva a 

partir de um recorte temporal específico (epistemologia), lido sob uma ótica evolutiva 

desenvolvimentista (hermenêutica), a partir de memórias e identidades significadas 

pela representação política e social do local, exaltado como Polo Industrial 

Tecnológico (aesthesis). 

A partir do que foi exposto até aqui sobre o ato e a fala moderno/colonial, é 

possível perceber que a Colonialidade do Poder constitui o principal meio pelo qual a 

hegemonia da identidade e da representação europeia foi consolidada, como também, 

o modo pelos quais os  países centro europeu convenceram o restante do mundo de 

sua legitimidade, o que culminou com a totalização conceitual de uma realidade 

específica: uma forma de ver, de entender e de se auto identificar. Algo evidente 

perante a formação do sistema-mundo, estruturado hierarquicamente segundo a 

noção de raça (etnia), que desenvolveu, de acordo com Quijano (2005), uma condição 

periférica multifacetada dependente do centro, regida pela disparidade identitária 

europeu e não europeu.  

Não obstante, como foi demonstrado acima, a partir de alguns apontamentos, 

tais processos são inerentes à política estatal exercida no município de São José dos 

Campos, que ao assumir uma postura centralizadora no ato de invenção e 

autenticação da cultura, da identidade e da representação da cidade, estribou-se 

sobre as mesmas lógicas dos discursos e dos imaginários moderno-coloniais, 

desenvolvendo um discurso de Colonialidade do Poder específico, centrado na 

reelaboração dos parâmetros  legais e jurídicos  relativos ao espaço urbano.  

O que pode ser notado, portanto,  perante essa conjuntura é a expressão de 

uma Construção Política Cultural Colonial Europeia, que desde o início do século XV, 

de diversas maneiras, influenciou e elaborou aquilo e aqueles que representariam sua 
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exterioridade, ou seja, indivíduos, continentes e países que não pertencem ao poder 

hegemônico mas que, no entanto, compõem seu imaginário e seu discurso enquanto 

“diferença”, e enquanto tais, demarcam pela oposição as identidades hegemônicas 

(MIGNOLO,2005a:71-75). Contudo, como ressalta Mignolo (ibidem), tais construções 

não residem unicamente no exercício de poder europeu, mas também nas respostas 

(afirmações discursivas identitárias) dos indivíduos e das comunidades envolvidas e 

integradas ao imaginário de poder ocidental. 

 Nesse sentido, determinadas lógicas e discursos imanentes ao poder 

hegemônico e à estruturação da relação de dependência moderna/colonial assumiram 

outras roupagens sobre a apropriação da dinâmica política e social daqueles 

colocados à margem.  

Como foi apontado acima, Ramón Grosfoguel (2005), a partir de sua 

conceituação da “Colonialidade do Poder” segundo a leitura de “heterarquias”, denota 

a acepção e a prática de poder exercida independentemente do centro hegemônico, 

mas não fora de sua ordem discursiva e político estrutural, obviamente. É nesta lógica 

que Mignolo pontua as “respostas” que constituíram o ato e a fala moderno colonial, 

que em sua perspectiva ocorreram principalmente a partir da reapropriação do 

discurso de “diferença colonial” efetuados pela retórica independentista americana, 

que desde o final do século XVIII expressou-se, majoritariamente, segundo condição 

identitária criolla, processo que norteou a constituição político-cultural-nacional destas 

sociedades, que buscaram suplantar não somente uma condição de retrocesso 

político dependente, mas também a representação de colônia e de colonizado.  

Destaco que em meu entendimento, tal afirmação discursiva cultural também 

foi exercida sob a égide da “Colonialidade do Poder”, que desenvolveu 

representações semelhantes às apontadas por Mignolo, porém, sob âmbitos e 

características distintas, as quais serão discutidas e apresentadas a seguir. 

Antes de debruçar-me sobre esta tarefa, destacarei o porquê da  

invenção/formação do município de São José dos Campos como Polo Tecnológico 

Industrial, além de constituir-se segundo os ditames da ordem política, econômica e 

cultural mundial, também ocorreu sob postura política criolla, evidente perante a 

política nacional militar de “reinscrição do Brasil no cenário político do primeiro 

mundo”, suplantando assim o “atraso” social  e econômico.   
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Tal discurso, estruturante do projeto ideológico e econômico da “Cidade Polo”, 

foi exercido sob os auspícios do ideal de distinção geopolítica, mas de modo algum 

cultural, ou seja, “uma afirmação de autonomia do centro, mas não fora de sua ordem”.  

O Município de São José dos Campos, na conjuntura do poder global 

moderno/colonial, está localizado nesta lógica político-cultural, marcante; por 

exemplo, em seu traçado histórico, cujas sucessivas intervenções políticas elitistas 

praticadas no município tiveram como escopo o plano de suplantar a condição e a 

representação de atraso da colônia e do colonizado.  

 

1.2 Hierarquias locais e Colonialidade global: o ato e fala do local de 

representação criollo  

 

Nesta seção darei continuidade à provocação feita por Walter Mignolo, e em 

sequência, apresentarei  algumas reflexões que conduzirão à análise do horizonte de 

sentido cultural produzido por este processo, atrelado a sua reprodução em diferentes 

âmbitos sociais. 

Enfatizo que farei um recorte do pensamento do autor, pois suas perspectivas 

extrapolam as discussões que constituem o objeto deste trabalho. Deixo claro, 

portanto, que a partir de sua leitura buscarei focar os discursos e as lógicas intrínsecos 

à produção da exterioridade e à integração dela no imaginário e na estrutura de poder 

hegemônico para, posteriormente, demonstrar a afirmação discursiva marginal 

seguida de seu desdobramento em alguns fenômenos políticos e culturais estatais no 

Continente Americano.  

Mignolo, semelhante a  Aníbal Quijano, constrói sua leitura a partir da noção de 

raça elaborada pelo imaginário sociocultural europeu; entretanto, não considera esse 

discurso como único fator estruturante do sistema mundo, desenvolvendo sua leitura 

a partir  de elucubrações da perspectiva Téo Política Cristã. Sob este recorte, Mignolo 

recua sua análise a séculos anteriores à ascensão do comércio atlântico, 

demonstrando, a partir da análise da produção de conhecimento cartográfico19 que o 

 
19 Como embasamento a esta perspectiva, o autor trabalha a produção cartográfica realizada no mesmo século por Isidoro 
Sevilla, que compõe um mundo tripartido, cujos continentes representados, África, Ásia e Europa, correspondem aos filhos de 
Noé, Cam, Sem e Jafé, respectivamente, os quais, segundo a interpretação bíblica feita por Santo Agostinho, no século V, são 
os herdeiros das terras emergidas após o dilúvio e representam “três impérios importantes”. Jafé, o primogênito e filho abençoado 
por Noé, leva o nome que significa “grandioso”, demonstrando evidente superioridade com relação a seus irmãos. Contudo, 
Mignolo pontua que apesar disto demonstrar uma postura de distinção e poder com relação aos outros continentes, a 
epistemologia cristã adquiriu proeminência somente com a “descoberta” da América (MIGNOLO, 2005b: 48-54). 
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discurso racial geopolítico permeava a cosmologia europeia desde o século IX, cuja  

noção de Ocidente já contemplava a noção geográfica do continente europeu, 

posteriormente retomado pelo discurso moderno/colonial.    

O autor esclarece, entretanto, que tal imaginário de poder não era condizente 

com as condições políticas e econômicas vivenciadas pelos europeus naquele e nos 

séculos seguintes. De acordo com Dussel (2005), desde o início do século XII, a 

Europa Latina é oprimida pela pujança do mundo turco-muçulmano que impediu 

qualquer tentativa de expansão territorial20 (DUSSEL, 2005: 57). A partir desta 

condição, Mignolo, apropriando-se da leitura da pesquisadora Janet L. Abu-Lughod, 

também aponta que do século XIII ao XIV, a Europa ocupava a periferia do intercâmbio 

comercial mundial, centrado nas civilizações Budista, Confucionista, Islã e 

Zoroastrista (LUGHOD apud MIGNOLO, 2005b: 56). 

No século XVI, com a “descoberta” da América e a consequente ascensão do 

Comércio Atlântico, a Europa, a partir da Espanha, e posteriormente Portugal, 

reelaborou seu imaginário de poder de acordo com tais acontecimentos, que 

consequentemente modificaram sua condição política e econômica no cenário 

mundial. A partir do conhecimento Teológico, o discurso moderno/colonial europeu 

integrou as identidades, as culturas e as terras encontradas além mar segundo a 

legitimação de sua supremacia identitária, consubstanciando assim o duplo 

movimento de cooptação/exclusão, resultando na produção da exterioridade, que 

posteriormente se desdobrou na “diferença colonial”, a partir do momento que a 

disparidade entre o europeu e o não europeu passou a compor e a estruturar o sistema 

político e econômico capitalista mundial. 

Segundo Mignolo (2005b), o expansionismo político cultural da Europa ocorreu 

simultaneamente com a totalização de sua cosmologia, a qual foi ocultada “mediante 

a sua sublimação em um universal abstrato proveniente de Deus ou do “eu 

transcendental” (MIGNOLO,2005b:41).   

Tal lógica é evidente diante da denominação hispânica “Índias Ocidentais”, 

referente à territorialidade colonial conquistada, que além de obliterar as culturas, as 

identidades e as memórias que compunham os territórios de Tawantinsuyu e 

Anáhuac21, também as integrou ao imaginário europeu como extensão Geopolítica 

 
20 Processo que resultou no fracasso das Cruzadas, a primeira tentativa da Europa Latina de se impor ao Mediterrâneo Oriental 
(DUSSEL,2005:57).  
21 Nome do Estado Inca e região no planalto mexicano ocupada pela civilização Maia, respectivamente. 
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Cultural Ocidental, reiterando o discurso de poder Teo Político Cristão demonstrado 

acima.  

Este mesmo processo pode ser notado com relação à concepção de raça, a 

qual Mignolo (2005b) conceitua sob os mesmos princípios que Quijano; contudo, a 

aborda conforme a leitura do frade dominicano Bartolomé de Las Casas que, no 

século XVI, compôs a “Classificação Mundial dos Bárbaros”. Sobre a perspectiva 

elaborada pelo frade, constituída pela categorização global dos indivíduos de acordo 

com os ideais cristãos ocidentais, Mignolo chama a atenção para a lógica na qual esta 

percepção foi consubstanciada, baseada no exercício de poder cuja Europa Ocidental 

é afirmada como local de saber e de poder absoluto, um local geo-histórico 

“referenciador” de todo o existente. Lógica esta reproduzida por Hegel no século XIX, 

que presumia que o desenvolvimento histórico universal conduziria ao predomínio da 

razão segundo os moldes sociais produzidos pelo Iluminismo, “[...] tanto 

imaginariamente quanto em suas corporificações institucionais [...]” (HEGEL, apud, 

DOMINGUES, 2004:160). 

Assim como foi indicado acima, contudo, o discurso moderno/colonial 

integrador e excludente, conforme Mignolo (2005a), também foi consolidado pela 

afirmação discursiva dos indivíduos e das comunidades integradas compulsoriamente 

nesta Cosmologia de Poder, que a partir de então, exerceram a ressignificação desta 

ordem discursiva totalizante. 

Nesse sentido, retomo a perspectiva sobre raça de Aníbal Quijano (2005), a 

qual demonstra que a integração e a significação das raças criolla (mestiça), índia e 

negra são diferentes entre si a partir do momento em que passam a compor as 

Estruturas do Sistema Mundo. 

 
Na área hispânica, a Coroa de Castela logo decidiu pelo fim da escravidão 
dos índios, para impedir seu total extermínio. Assim, foram confinados na 
estrutura da servidão [...] Por outro lado, os negros foram reduzidos à 
escravidão. Os espanhóis e os portugueses, como raça dominante, podiam 
receber salários, ser comerciantes independentes, artesãos independentes 
ou agricultores independentes, em suma, produtores independentes de 
mercadorias. [...] muito dos mestiços de espanhóis [...] já um estrato social 
extenso e importante na sociedade colonial, começaram a ocupar os mesmos 
ofícios e atividades que exerciam os ibéricos que não eram nobres 
(QUIJANO,2005:230). 

Torna-se evidente, portanto,  que mesmo integrados a um horizonte cultural, 

tais indivíduos, submetidos à Colonialidade do Poder, têm sua subjetividade 

construída e significada de diferentes maneiras expressas no processo social 
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conforme demonstrou Quijano, desdobrando diferentes formas de relação e de 

percepção para com a matriz colonial. Processo que Mignolo, sob apropriação da 

leitura do sociólogo W. E. B. Du Bois, chama de “dupla consciência”, que em suma “é 

uma consequência da colonialidade do poder e a manifestação de subjetividades 

forjadas na diferença colonial” (MIGNOLO, 2005a: 77). 

 
 “[...] a dupla consciência congrega o dilema de subjetividades formadas na 
diferença colonial, experiências de quem viveu e vive a Modernidade na 
colonialidade. Estranha sensação [...] para quem não tem uma verdadeira 
autoconsciência, mas essa consciência tem de formar-se e definir-se em 
relação ao “outro mundo”. Isto é, a consciência vivida na diferença colonial é 
dupla porque é subalterna. (BOIS apud MIGNOLO, ibidem) 

Os criollos, indivíduos filhos de colonizados com colonizadores, eram 

considerados subalternos perante a identidade europeia, porém, superiores às 

categorias raciais indígena e negra, construindo uma dupla consciência enquanto 

“quase-europeus” ou “europeus à margem”. Uma consciência derivada da herança 

subjetiva referenciada pela Europa, pelo colonizador e pelo emigrado.  

Em suma, é a expressão de uma identidade e de uma mentalidade que se 

entende subalterna, e enquanto tal, crê no discurso moderno/colonial como único meio 

de identificação e de afirmação de poder, construindo o desejo de ser centro. 

Nesse sentido, Mignolo aponta que essa tomada de consciência se expressa 

enfaticamente nos movimentos de independência ocorridos nos séculos XVIII e XX, 

momentos nos quais a América passou a compor os discursos de pertencimento e de 

autodeterminação mediante a agência cultural criolla, que havia ascendido à 

estamentos sociais e políticos elitistas graças a sua condição sócio estrutural 

diferenciada enquanto colonizado.  

Imbuída por esses discursos, a afirmação discursiva das elites criollas, 

conforme Mignolo, forjou-se perante a representação política europeia como 

consciência geopolítica, negando a Europa, mas não a “europeidade”; em outras 

palavras,  recusando a condição de subalterno, mas não a identidade europeia, que 

constituía seu referencial identitário e discurso de poder. (MIGNOLO, 2005: 70–81) 

O autor utiliza como exemplo de tais processos as falas independentistas da 

América Hispânica e Anglo-Saxônica, cujas iniciativas de afirmação de pertencimento 

geopolítico configuravam o anseio de desvencilhar o sentido de América das 

concepções coloniais castelhana e inglesa de “Índias Ocidentais” para reescrever a 
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americanidade no imaginário de poder do “hemisfério Ocidental”, ou seja, uma 

afirmação da diferença, porém ligada ao imaginário europeu (ibidem).   

 Logo, a consciência criolla buscou a autoafirmação racial mediante o 

colonialismo interno a partir da afirmação da diferença com relação ao ameríndio e ao 

afro-americano que, além de serem considerados inferiores à identidade criolla, 

partilhavam de outros referenciais balizadores de sua dupla consciência22 (ibidem:80-

81).   

A diferença colonial interna exercida durante os levantes de independência 

continuou nos períodos de formação dos Estados Nacionais Americanos, cujo sentido 

de unidade política consistia basicamente na afirmação identitária das elites criollas 

sobre as representações negra e indígena.  

 
O processo de homogeneização dos membros da sociedade imaginada de 
uma perspectiva eurocêntrica como característica e condição dos Estados-
nação modernos, foi levado a cabo nos países do Cone Sul latino-americano 
não por meio da descolonização das relações sociais e políticas entre os 
diversos componentes da população, mas pela eliminação massiva de alguns 
deles [...]. Ou seja, não por meio da democratização fundamental das 
relações sociais e políticas, mas pela exclusão de uma parte da população. 
(QUIJANO,2005:244) 

O sociólogo Santiago Castro Goméz, contudo,  no artigo de sua autoria 

intitulado “Ciências sociais, violência epistêmica e o problema da ‘invenção do outro”, 

ressalta que a formação nacional latino-americana não foi baseada somente na 

autoafirmação identitária criolla, mas principalmente na invenção do cidadão, 

processo que segundo Goméz está além do ato de “ocultamento”  das representações 

e das identidades (negra e indígena) preexistente, residindo no exercício de 

produções material e simbólica (GOMÉZ, 2005:170). 

Castro Goméz exemplifica sua leitura teórica a partir da perspectiva da 

intelectual venezuelana Beatriz G. Stephan, que constrói uma análise sobre os 

mecanismos de invenção do cidadão exercidos na América Latina no século XIX, os 

quais articulam-se com as premissas do discurso moderno técnico científico racional, 

assumido como definidor do civilizado e do não civilizado. Logo, a autora situa três 

mecanismos principais imanentes à invenção do indivíduo: as constituições, os 

manuais de urbanidade e as gramáticas do idioma (STEPHAN apud GOMÉZ, 2005: 

170-172).  

 
22 Mignolo utiliza como exemplo o discurso e mentalidade que subsidiaram a revolução haitiana, nas quais, afirmaram uma 
subjetividade herdeira da escravidão e da diáspora africana. (ibidem)  
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O discurso do manual de sociabilidade e de urbanidade, segundo Stephan, 

demarcava mutuamente os parâmetros da civilidade para toda a população, agora 

submetida a totalização das práticas, dos comportamentos e das mentalidades das 

elites criollas (cidadão burguês) que mantinham relações políticas, econômicas e 

culturais estreitas com as elites europeias, e portanto, exerciam a Colonialidade do 

Poder na América sob a reprodução da ordem cultural hegemônica. 

 A “urbanidade” e a “educação cívica” desempenharam o papel, assim, de 
taxonomia pedagógica que separava o fraque da ralé, a limpeza da sujeira, a 
capital das províncias, a república da colônia, a civilização da barbárie. 
(ibidem:173)  

Perante esta citação, retomo a fala do prefeito de São José dos Campos, Sérgio 

Sobral de Oliveira, seis meses após a sua posse em fevereiro de 1970: 

“Dos 120.000 habitantes do perímetro urbano, 110.000 nunca subiram num 
elevador. Os joseenses não se protegem da corrente de tráfego nas vias 
públicas, pois tem receio que os julguem caipiras se mostrarem medo de 
automóvel. A venda de pipocas nas ruas é considerada importantíssima. As 
modas extravagantes passam depressa nos grandes centros, em Campinas, 
em Americana [...], mas aqui demoram toda uma vida. O comércio oferece 
poucos itens à venda. O poder público não levou pavimentação, esgoto 
sanitário e rede de água onde chegaram as casas.” (SOBRAL apud AMARAL, 
2008: 123) 

Nota-se que se tratava da mesma lógica, na qual as singularidades são 

homogeneizadas enquanto “atrasadas” segundo critérios sociais, políticos e culturais 

totalizantes, que ressignificam ao impor e delimitar a ordem do poder.  

Sérgio Sobral de Oliveira, enquanto militar de carreira e prefeito biônico é 

resultante do contexto Político Militar brasileiro plenamente subsidiado pelas 

ideologias Imperiais do Poder Estadunidense, expressando uma mentalidade e um 

discurso forjados na crença da hegemonia moderna/colonial, ou seja, uma fala e uma 

postura criolla que vê e que entende a conjuntura que o envolve segundo referenciais 

do centro de poder ao qual deseja equiparar-se,  desconstruindo práticas, lógicas, 

representações, comportamentos e identidades que não são coerentes a esse ideal, 

como é o caso, por exemplo, da classificação social caipira apontada anteriormente.  

Isto é evidente tanto na declaração acima quanto no projeto político e cultural 

aplicado por este prefeito em São José dos Campos, exercido a partir, basicamente, 

das mesmas medidas “educativas” apresentadas Beatriz González Stephan 
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(apagamento e homogeneização cultural da população, atrelados à mecanismos de 

integração deles à ordem hegemônica).  

É pertinente salientar que no discurso do prefeito Sobral, a caracterização do 

“atraso” da cidade não remete, com ênfase às dificuldades e às limitações estruturais 

do Município. Percebe-se que ao se ater à condição de desenvolvimento do local, 

Sobral construiu suas considerações a partir das práticas e dos hábitos socioculturais 

cotidianos da cidade, ressignificando-os enquanto exterioridade de seu projeto político 

ideológico de Polo Regional.  

Sob a reprodução da lógica e do discurso identitário cultural moderno/colonial, 

esta exterioridade (o caipira, o provinciano, o culturalmente “tradicional” e “rural”) em 

São José dos Campos foi integrada ao discurso hegemônico como foco principal dos 

meios estatais de “educação” (Colonialidade do Poder).  Fica claro que esse discurso, 

reiterado pelo poder criollo, “inclui/excluindo”, seja a partir da homogeneização ou pela 

diferenciação.  

Em suma, nota-se que a integração de múltiplas identidades ao Sistema Mundo 

Moderno Colonial dependeu de mecanismos de disciplinamento exercidos 

primordialmente via Estado, que em outras palavras, efetivou a reprodução da 

epistemologia e da hermenêutica moderna a partir de dispositivos de controle social 

que fomentaram e legitimaram determinadas práticas sociais23.   

Considerando as especificidades desse período histórico, bem como as 

condições geopolíticas de São José dos Campos, a agência política criolla, conforme 

será demonstrado adiante, lançou mãos de medidas semelhantes às apontadas por 

Stephan, as quais, visando formar um novo perfil de mão de obra e de consumidor, 

figuraram a Colonialidade do Poder neste Município. 

A título de exemplo, a execução desse projeto de poder contava com falas 

públicas semanais do prefeito em um programa de rádio local, recorrentemente 

anunciado pelos jornais da época. Em um dos anúncios, divulgado no periódico “O 

VALEPARAIBANO” de setembro de 1974, são evidentes os referenciais do discurso 

moderno colonial vinculado à intencionalidade de gerar pertencimento para integração 

da população a essa representação hegemônica: 

“Ele vai contar muita coisa importante de São José dos Campos. Vai falar do 
progresso da cidade, do desenvolvimento que não pára, de tudo o que sua 
administração vem fazendo para que você sinta orgulho de morar aqui e 

 
23 Ver Michel Foulcault – “Vigiar e Punir” (1975).  
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dizer, entusiasticamente que é joseense. [...]” (O VALEPARAIBANO,1974, 
grifos meus)          

Entendo, entretanto, que conjugadas a tais medidas práticas, o Estado 

Municipal necessitou reelaborar um conceito fundamental relativo à esfera pública 

local para o desenvolvimento desse projeto, tornando o objetivo de integração da 

população ao sistema mundo uma política pública passível de ser administrada e de 

ser fiscalizada, articulando a produção do senso de pertencimento identitário às novas 

lógicas de trabalho e de sociabilidade condizentes com o mercado mundial.  

Neste sentido, a partir de 1970 iniciou-se um processo de fomento do senso de 

“cidadão joseense”, processo que em minha leitura referenciaram legal e 

ideologicamente os sujeitos considerados legítimos para o trabalho, para o consumo 

e para o usufruto do espaço urbano, cujos direitos e deveres reiteravam os parâmetros 

da nova ordem política e cultural estabelecida, alterando profundamente os modos de 

vida da população local (originária e imigrada).  

Sob essa lógica, podemos considerar que  as medidas de “invenção do 

cidadão”, apontados por Stephan tem relação direta com esse processo; entretanto, 

considero esse advento a expressão de um mecanismo constante no processo de 

constituição da sociedade Moderna, não exclusivo da América Latina, o qual também 

interpreto como fundamental para a constituição desse projeto de poder. 

A partir da leitura teórica do sociólogo José Maurício Domingues (2008)24, a 

reorganização dos modos de vida em função dos funcionamentos do Mercado 

Capitalista e do Estado Moderno é inerente ao que este pesquisador nomeia de 

“Mecanismos de Desencaixe e Encaixe”.  

Tomando como exemplo o período histórico que antecedeu a ascensão do 

Mercado Industrial na Europa (precisamente Inglaterra no século XIX), Domingues 

pontua que a organização da vida dos indivíduos neste momento estava assentada  

em um espaço-tempo restrito, no qual as condições objetivas de trabalho e de 

relações interpessoais se reproduziam ao longo dos séculos, “encaixadas” em um 

cotidiano ambientado em uma localidade específica (DOMINGUES,2008). 

“Tentando falar de uma forma mais concreta: a gente pega o camponês 
feudal por exemplo. A maior parte da vida ele passava em um local definido, 
ele pertencia a terra, ele vivia da mesma maneira basicamente que o pai dele 

 
24 Explanação oral apresentada no simpósio de sua autoria nomeado “A Modernidade como civilização: imaginário e instituições, 
liberdade e dominação”, produzido pelo Instituto CPFL e divulgado pela emissora televisiva TV Cultura, no programa intitulado 
“Café Filosófico”.   



48 
 

vivia, que a mãe dele vivia, e os filhos dele provavelmente viveriam numa 
forma semelhante […] num espaço restrito; ele circulava pouco pelo mundo, 
até mesmo a Europa da cristandade ocidental era uma grande abstração […]” 
(Ibidem) 

Com a consolidação do Mercado capitalista e do Estado Nacional Moderno, 

ocorreu uma profunda mudança na maneira de organização do espaço-tempo, 

acarretando a alteração das práticas e das relações sociais, bem como nos 

referenciais identitários desses indivíduos. Para Domingues, os vínculos antes 

demarcados em uma localidade específica foram sucedidas por relações 

contextualizadas em um espaço-tempo dilatado e dinâmico.  

 
“Ele passará a ser um sujeito, arrancado de seu local de origem, 
“desencaixado” daquele espaço restrito, lançado num território 
fundamentalmente de caráter nacional (pois o Estado Nacional será quem 
reorganizará o espaço fundamentalmente […]) ; esse trabalhador não vai ser 
mais ligado a terra, ele vai ser lançado num mercado de trabalho nacional 
[…]; isso vai fazer com que a identidade desse trabalhador se torne uma coisa 
a partir desse momento muito mais fluida […]  
[…] 
A formação do Estado nacional em particular tem um papel decisivo a este 
respeito […] a cidade é transformada, ela deixa de ser aquela cidade onde as 
relações são amarradas a papéis muito bem definidos a priori […]” (Ibidem).  
 
    

Nesse sentido, Domingues pondera que tal perspectiva não está baseada na 

noção estanque e binária sobre Sociedades Tradicionais e Modernas. Segundo ele, o 

objetivo analítico dessa perspectiva consiste na observação dos desdobramentos 

sociais das instituições modernas (principalmente Mercado e Estado) considerando o 

papel decisivo que elas tiveram ao longo da formação social ocidental até a atualidade. 

Desse modo, nota-se que os chamados mecanismos “desencaixe” indicam de 

maneira geral e abstrata a influência dessas instituições sobre a organização dos 

modos de vida, no qual os indivíduos são submetidos ao “desarraigo” de contextos 

específicos para a consequente reinserção em um novo conjunto de referenciais, 

processo este chamado por Domingues de “encaixe”.  

Para além do processo histórico no qual a mão de obra camponesa/rural foi 

“desencaixada” de sua localidade para ser “encaixada” como mão de obra assalariada 

nos centros urbanos, Domingues alerta para a compreensão desse processo de forma 

diacrônica, pontuando que a condição cotidiana fluida tornou-se cada vez mais 

intensa, e perdura até os dias atuais, composta por sucessivos processos de 

“desencaixe” e “encaixe” em curto espaço de tempo. Embora tal leitura sugira 

essencialmente uma natureza contingente e plural incomensurável das dinâmicas 
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sociais modernas, Domingues salienta que existe um caráter geral e fundamental 

inerentes aos processos de “encaixe” relativos aos indivíduos das sociedades 

modernas, o qual consiste primariamente a categoria de cidadão vinculado ao senso 

de pertencimento a uma nação.  

 
[…]. Todavia, a Modernidade não pôde nunca se contentar com tão pouco: 
essas identidades e práticas eram ainda por demais abstratas e não 
garantiriam orientação e significado para a vida individual e coletiva. Portanto, 
as pessoas viram-se obrigadas elas mesmas a lançar mão de outros recursos 
para garantir reencaixes mais plenos e sólidos. Especialmente importantes 
têm sido o individualismo familista utilitário (Reis, 1995) – não obstante outras 
formas de conceber o indivíduo – e a idéia de pertencer a uma nação, seja 
ela definida em termos mais universais (como fora o caso francês) ou mais 
particularistas (como ocorrera na Alemanha – ou no Brasil) (cf. Elias, 1939). 
Certamente que outras identidades e práticas têm-se feito presente, por 
exemplo comunitárias ou ligadas aos movimentos sociais, da classe 
trabalhadora, feminista, etc. O eixo principal dos reencaixes modernos 
costuma ser, de todo modo, fornecido pelos pólos do indivíduo e do Estado 
(DOMINGUES,1999:3, meus grifos) 
 
 

Para Domingues, embora a “cidadanização” dos indivíduos tenha possibilitado 

o autorreconhecimento desses enquanto sujeitos “livres”, passíveis da venda de sua 

força de trabalho, com direitos e deveres reconhecidos e assegurados pelo Estado, 

do ponto de vista identitário tal elaboração legal-burocrática não viabilizou a 

constituição de referenciais discursivos. Nesse sentido, a agência estatal para a 

constituição do senso de pertencimento nacional foi fundamental para referenciar 

ontologicamente esse indivíduo ao processo de alteração da vida cotidiana e do 

trabalho provocada pelo avanço do mercado capitalista25. 

Sob esta leitura, entendo que o reconhecimento e a consequente legitimidade 

dada a um indivíduo pelo Estado, resumida no conceito de cidadão, perpassa 

necessariamente por sua assiduidade aos mecanismos de encaixe, processo que, sob 

a condição colonial, se traduz no disciplinamento no interior da episteme e da 

hermenêutica do discurso da modernidade.  Nesse sentido, torna-se evidente que o 

reconhecimento e a caracterização burocrática do sujeito de direito por parte do 

Estado foi um pilar fundamental para a consolidação da Representação Moderna 

Colonial.  

Conforme demonstrou a pesquisadora Beatriz González Stephan em seu artigo 

intitulado “Modernizacion y Disciplinamento. La formacion del ciudadano: Del spacio 

 
25 Tal leitura não propõe desconsiderar o trabalho como prática isenta de significação, sabe-se que a divisão de classes bem 
como as organizações sociais derivadas desta categoria (sindicatos) oferecem múltiplas categorias de representação da 
realidade.  
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publico y privado” (1994), os processos de independência e de formação dos Estados 

Nacionais latino-americanos  tiveram como fenômeno central a tensão entre o campo 

e a fisionomia urbana que as cidades estavam adquirindo, fato que demandou 

medidas de adequação da população ao novos modos de vida pretendidos pelo 

Estado sob o comando das elites criollas.  

 
Entre la vasta agenda que implicaba el proyecto de construcción de las 
nuevas naciones, uno de los aspectos no menos decisivos era la modelación 
de los hombres y mujeres capaces de funcionar en concordancia con el nuevo 
estilo urbano de vida que se estaba deseando como emblema de la soñada 
'civilización’. Es decir, el proyecto nacional implicaba la elaboración de un 
nuevo entramado cultural, de una nueva red simbólica que direccionara -al 
menos en los grupos sociales ilustrados y urbanos- el horizonte de un 
imaginario de esa comunidade nacional; el mapeado no menos ilusorio de un 
territorio cuyas fronteras sólo se delimitaban sobre papeles; el diseño de 
símbolos emblemáticos que en una operación metonímica se pudiese 
reconocer en ellos la patria, desde luego más abstracta que concreta; la 
escrituración de una historiografía que lograra el adecuado efecto de un 
pasado heroico y glorioso lleno de silenciamientos significativos y figuras 
hipertrofiadas convenientes a la magnificación del nuevo Estado nacional; 
pero, sobre todo, la modelación de un tipo de ciudadano que debía habitar 
las ciudades de esas repúblicas (STEPHAN, 130:1994 meus grifos) 
 
 

Em referência ao contexto venezuelano durante o governo de Guzmán Blanco 

(1870 – 1888), Stephan indica que a formalização dos “sujeitos legítimos” ocorreu sob 

a implementação de uma nova arquitetura urbana vinculada à ampla difusão de 

manuais de urbanidade. Dentre eles, destaca-se a obra intitulada “Manual de 

urbanidade y buenas maneras” de autoria de Manuel Antonio Carreño (1854), que 

assumiu na Venezuela, bem como em diversos países latino-americanos, um caráter 

de referência legal para a caracterização do “bom cidadão”, fundamentalmente 

referenciado no imaginário de “modernização” e de “civilização” personificados nas 

sociedades europeias (STEPHAN. 130 – 131: 1994). 

 
La nueva arquitectura urbana, que amplió el espectro de actividades sociales, 
obligó, en cierto modo, a una distribución más definida de los espacios 
públicos y privados; en otras palabras, definir exactamente las zonas de lo 
público y de lo privado, así como los roles conductuales de los hombres y 
mujeres que transitarían por ese orden recientemente creado. Había que 
organizar ciudades; transformar lo que quedaba de aldea colonial en urbes 
con edificaciones que sirvieran al poder civil de-Estado; racionalizar los 
espacios recreativos y mejorar los servicios públicos (la construcción de 
acueductos, mataderos, la canalización de aguas negras, el alumbrado 
eléctrico, son ejemplos de ello); y, desde luego, también construir ciudadanos 
y reducir en ellos las singularidades individuales; acomodarlos a un ritmo de 
funcionamiento; establecer formas de ocupaciones determinadas y rutini:zar 
los ciclos de actividad y de conducta. El manual (en tanto género discursivo 
específico) pretende urbanizar a sus lectores; pretende hacer menos 
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traumático el paso de una vida a puertas cerradas a una de teatros, calles y 
lugares públicos. El manual será la ley del buen ciudadano (Ibidem:131) 
 

Embora o consumo e a reprodução cotidianas dessa literatura nas esferas 

pública e privada estivessem restritas a setores socais específicos, sua 

personificação, assumida principalmente pelas burguesias comercial e financeira, 

reiterava positivamente as modificações sociais implementadas pelo Estado pautadas 

por políticas de modernização. Com base nesses referenciais, forjou-se o senso de 

cidadão que por sua vez legitimou o Estado no exercício de exclusão dos indivíduos 

“não adaptáveis” ao Mundo Moderno.  

El Manual, al mismo tiempo, materializa y configura los valores de la sociedad 
que debía llevar a cabo la modernización de las ciudades latinoamericanas 
en el siglo XIX. En este sentido, este tipo de texto modeliza en el nivel de la 
construcción de las individualidades, de la percepción del cuerpo y de las 
relaciones interpersonales, los nuevos valores del liberalismo económico. 
Estructura para la vida cotidiana los valores burgueses. Con esto no 
queremos decir que en la Venezuela del siglo XIX haya surgido de hecho ni 
una burguesía fuerte como tampoco haya habido transformaciones socio-
económicas decisivas de esta clase. Sí queremos subrayar que, aunque la 
formación social en este caso haya sido bastante híbrida (en el sentido de 
fusionarse el patriciado terrateniente con el sector comercial y financiero), se 
fue implementando una sensibilidad acorde con los valores éticos de la 
burguesía en general (Ibidem:137). 
 
 

Com base na exposição feita por Stephan, os mecanismos de “desencaixe” e 

de “encaixe” (este último especificamente vinculado à formação do cidadão) embora 

permanentes no processo de constituição da Modernidade, assumiram distintas 

representações, sendo diretamente influenciado e constituído por categorias 

discursivas locais de significação dos processos sociais.    

No caso de São José dos Campos, o caráter estratégico atribuído a esse 

município pelo Governo do Estado de São Paulo, desde a década de 1940, no 

processo de interiorização do Mercado Industrial, induziu (dentre outros fatores) um 

intenso processo de “desencaixe” regional, traduzido pelas altas taxas de imigração. 

Em 1970, sob os auspícios do Plano Nacional de Desenvolvimento implementado pelo 

Governo de Emílio Garrastazu Médici, São José dos Campos apresentou um 

crescimento populacional de 95% condizente com a ampliação do mercado industrial 

local. Sob essas condições, a implementação dos mecanismos de “encaixe” que 

objetivaram a formalização do “cidadão joseense”, compôs uma das medidas estatais 
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que essencialmente objetivavam o êxito desse projeto de Desenvolvimento Político 

Econômico Regional e Nacional. 

Conforme foi brevemente apontado acima, o imaginário criollo de sociedade 

desenvolvida balizou os discursos que, a partir de 1970, definiram os indivíduos 

legítimos para habitarem e trabalharem em São José dos Campos, desenvolvendo 

medidas que objetivavam incutir novos modos de vida na população, bem como 

desenvolver o senso de pertencimento aos referenciais simbólicos que a partir de 

então caracterizavam a representação institucional do Município como Cidade Polo 

Tecnológica e Industrial. 

Nos capítulos seguintes, portanto, trabalharei a invenção e a formação da 

representação hegemônica da cidade de São José dos Campos exercida pelo Poder 

Estatal Municipal na década de 1970, articulando os projetos federais e estaduais de 

décadas anteriores que também contribuíram para a consolidação do imaginário 

sóciocultural de Polo Tecnológico e Industrial deste Município.  

Desse modo, retomarei brevemente alguns planos políticos da década de 1930 

até a década de 1970, cujas lógicas foram brevemente demonstradas acima. 

Concomitantemente, traçarei a relação desses planos aos discursos e às 

representações do Poder Global Neocolonial Estadunidense, os quais, em meu 

entendimento referenciam um novo momento do Discurso Colonial Mundial, cujo 

exercício da Colonialidade do Poder figurou-se sobre outras representações e 

discursos, mas não fora dos preceitos consolidados desde o século XVI pela prática 

colonial-europeia.  

Por fim, saliento que o entendimento do processo de formalização da 

representação hegemônica de São José dos Campos também ocorrerá sob a análise 

dos discursos dos agentes políticos atuantes durante o mandato do prefeito Sérgio 

Sobral de Oliveira. Sob essa abordagem, embasarei minhas interpretações nos 

registros oficiais deste cenário político, explicitados nas Atas das Sessões da Câmara 

Municipal durante os anos de 1970 a 1975. Consequentemente, a partir dos discursos 

e debates empreendidos pelos membros do legislativo, buscar-se-á vislumbrar as 

especificidades regionais inerentes ao processo de integração de São José dos 

Campos ao Sistema Mundo Moderno Colonial.  

  

 

 



53 
 

02 – HEGEMONIAS GLOBAIS E O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO AO DISCURSO 

MODERNO COLONIAL NO SÉCULO XX  

 

A historiadora Simone Narciso Lessa, no início de segundo capítulo de sua tese 

intitulada “São José dos Campos: O planejamento e a construção do polo regional do 

Vale do Paraíba”, apresenta uma emblemática expressão a qual suscita a condição 

política do município desde a primeira metade do século XX, e que em minha leitura, 

também caracteriza o contexto de formação da identidade cultural da cidade: “São 

José dos Campos se transformou [...] numa cidade laboratório” (LESSA, 2001:73).  

Esta expressão, de cunho interventivo, adquire outras significações se 

observada a partir da condição cultural e política dependente brasileira, como 

também, se interpretada sob a conjuntura expressa acima, na qual São José dos 

Campos constituiu sua identidade hegemônica. 

 “Cidade laboratório”, suscita um contexto, cuja sociedade local tornou-se 

suscetível aos “experimentos” políticos estatais e privados. Articulada às elites 

municipais, tais iniciativas eram legitimadas pela lucratividade da “mão de obra 

periférica” (Quijano 2005) e pela neutralidade dos discursos messiânicos de 

modernização e de desenvolvimento (ocidentalização) contra o atraso social; 

norteadas, principalmente, pelas diretrizes e pelos paradigmas econômicos, políticos 

e culturais do Imperialismo Europeu, e posteriormente Estadunidense, em ascensão 

desde a primeira metade do século XIX. 

No início do século XX, o Poder Hegemônico Mundial encontrava-se sob o 

domínio imperialista da Inglaterra, da França e da Alemanha, que desde a primeira 

metade do século XVIII sobrepuseram política e economicamente as decadentes 

potências coloniais ibéricas, desdobrando aquilo que Dussel (2005) e Mignolo 

(2005a,2005b e 2010) chamaram de “segunda modernidade”, caracterizada pela 

ascensão do Discurso Técnico Científico Racional26 frente à gradual queda da 

relevância política do Discurso Téo-político, o que essencialmente não modificou a 

lógica do exercício moderno/colonial . 

Sobre este “segundo momento”, Quijano (2007) pontuou que as relações 

intersubjetivas formalizadas sob a hegemonia da Europa, a partir desses centros de 

poder, elaboraram um modo de produção de conhecimento que subsidiava as 

 
26 Cosmologia que legitimou o modo de produção industrial, apropriado pelo discurso moderno/colonial como marco da 
supremacia evolutiva civilizacional do ocidente, discurso posteriormente reapropriado pela colonialidade estadunidense no século 
XX, como será demonstrado adiante.  
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necessidades cognitivas do capitalismo (medição, quantificação e objetivação) 

estruturado basicamente na “fissura ontológica”27 -  racional, em uma epistemologia e 

hermenêutica “des-subjetivada”, atuante no controle das relações entre homem e 

natureza28, pautada, especificamente, na formação do senso de trabalho 

(QUIJANO,2007:286).  

Nesse início de século o discurso de afirmação de Poder Estadunidense se 

consubstanciava-se com a retomada do imaginário de “hemisfério ocidental”29, que no 

século anterior, legitimara os discursos de autonomia e de pertencimento à ordem 

mundial dos movimentos de independência americana. Contudo, a reinscrição desse 

imaginário pelos Estados Unidos se desdobrou na disputa sobre o monopólio das 

ideologias do discurso de “hemisfério ocidental”.  

Desde o século XIX, a política norte-americana pós-Independência caminhava 

sob a crença de que “a América tem um hemisfério para si mesma”, afirmando-se 

politicamente contra o Colonialismo Europeu, considerado como uma afronta às 

“liberdades e emancipação” dos países do Continente Americano.  

Subjacente à esse discurso, de conotação “cooperativa multilateral”, 

formalizado politicamente em 1823 a partir da Doutrina Monroe30, proclamada pelo 

presidente dos Estados Unidos James Monroe (1817-1825), colocava-se em prática 

uma Política Imperialista Neocolonial voltada principalmente ao intento da expansão 

da Colonialidade Territorial e Cultural Estadunidense para outros domínios 

geográficos do Continente Americano, ameaçados neste período pela possível 

“recolonização” proposta pelos países membros da Santa Aliança31.   

 
27 Expressão de Charles Taylor apud Lander (2005). 
28Destaco que ao pontuar a formalização de um modo de conhecimento des-subjetivado voltado as necessidades conceituais do 
capitalismo ante a apropriação da força de trabalho e dos recursos naturais, Quijano refere-se não somente aos preceitos que 
fundamentaram o discurso científico moderno, mas também os princípios de organização política estatal e civil liberal, imanente 
as concepções do filósofo inglês  John Locke, que fundamentaram o discurso de elaboração governamental e social sob a 
primazia da  liberdade individual e propriedade privada, que influenciou plenamente a formação política inglesa e posteriormente 
estadunidense. 
A consolidação de um conhecimento não subjulgado as esferas exteriores ao homem (religião e tradição) e centrado na 
apropriação racional (lógica quantitativa) do meio natural, marcava segundo Locke, o nascimento de um homem civilizado, não 
mais subjulgado e vulnerável a natureza, pois, ao desmitifica-la, seria possível apropria-la, acrescentando algo pertence 
unicamente ao homem, o trabalho, consequentemente convertendo-a em sua propriedade (RIFKIN, 2005:87-127). Logo, para 
Locke, a afirmação do indivíduo está inerente afirmação da propriedade, representação indelével de sua liberdade e agência 
individual. 
29 Segundo o pesquisador Walter Mignolo, este imaginário é a expressão da condição criolla frente os anseios de emancipação 
da condição de colonizado. O autor utiliza como exemplo a tais processos as falas independentistas da América hispânica e 
anglo-saxônica, cujas iniciativas de afirmação de pertencimento geopolítico configuravam o anseio de desvencilhar o sentido de 
América da concepção colonial castelhana e inglesa de “Índias Ocidentais”, para reescrever a americanidade no imaginário de 
poder do “hemisfério Ocidental”, ou seja, uma afirmação da diferença, porém ligada ao imaginário europeu (MIGNOLO, 2005: 
70–81).   
30 Esta doutrina foi formalizada sob três diretrizes: A não intervenção nos assuntos internos da América por países europeus; A 
não criação de novas colônias por países europeus na América; A não intervenção dos Estados Unidos em conflitos relacionados 
aos países europeus como guerras entre estes países e suas colônias (ZAGNI,2011:28). 
31 O anúncio da Doutrina Monroe também foi realizado devido a iminência de tais acontecimentos que ameaçavam tanto a nova 
organização política estadunidense quanto seus interesses em outras regiões na América. Cientes de sua debilidade econômica 
e militar em caso de um possível confronto com as potenciais imperiais europeias, os Estados Unidos assumiram o discurso de 
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Além dos condicionantes sociais e ideológicos desse contexto, a política 

colonial norte americana também era subsidiada pelo discurso Téo-político 

Protestante Calvinista, articulada ao racionalismo iluminista lockeano32, que 

legitimava o imaginário sociocultural de supremacia racial estadunidense justificada 

pelo discurso de “Poder Divino”, o qual fomentava a representação de que o povo 

americano havia sido eleito por Deus para civilizar a América.   

 Este imaginário, explicitado em meados do século XIX com a doutrina do 

Destino Manifesto33, legitimou, à princípio, a colonialidade interna (“Marcha para o 

Oeste” para “ocupação” dos ditos “espaços vazios”), que gradualmente foi expandido 

ao território mexicano, dando origem a diferentes jurisdições do Governo dos Estados 

Unidos34. Apesar de tais desdobramentos, a prática colonial estatal norte-americana, 

nesse século, consistiu, principalmente, em intervenções militares pontuais no 

Continente Americano (com ênfase nos países do Caribe), devido a sua condição 

periférica no cenário econômico mundial35; contudo, a implementação dessa postura 

política pelos Estados Unidos fundamentou paulatinamente as ideologias de 

“supremacia racial” e “hemisfério ocidental”, consolidadas posteriormente enquanto 

Pilares Políticos do Imperialismo Estadunidense, evidente a partir do século XX. 

Tal processo, conforme Mignolo (2005a), ocorre durante a presidência de 

Theodor Roosevelt (1858-1919), o qual, segundo o autor, retoma o discurso de 

“hemisfério ocidental” em 1904, impelindo mudanças no imaginário do discurso 

moderno/colonial (MIGNOLO, 2005:81-85). Sob os mesmos pressupostos que James 

 
“América para os americanos” como estratégia preventiva em defesa a sua estrutura política liberal e interesses coloniais, 
consolidados graças a vulnerabilidade política e econômica dos países americanos assolados pelo colonialismo europeu.    
32 Ao assumir o discurso de propriedade e liberdade individual como norma política e direito regulador social, a legitimação 
colonialismo e colonialidade exercido pelos Estados Unidos se deu pela identificação da ilegitimidade da organização dos grupos 
autóctones (que além de vulneráveis a natureza eram carentes de direitos que permitiam seu reconhecimento como indivíduos, 
ou seja, propriedade) articulada ao uso e ocupação da terra, que validava o poder do colonizador sobre aquilo que antes era 
considerado como vazio (CLAVERO apud LANDER, 2005:24-25).  
33 O termo foi cunhado pelo jornalista nova-iorquino John L. O’Sullivan em agosto de 1845, no ensaio intitulado “Annexation”, 
publicado na revista Democratic Review, que defendia o processo político anexação do Texas ao Estados Unidos sob justificativa 
da providência divina imanente ao ato político expansionista exercido pelo povo estadunidense: “Nosso destino manifesto 
atribuído pela Providência Divina para cobrir o continente para o livre desenvolvimento de nossa raça que se multiplica aos 
milhões anualmente”. Esta representação e identidade empregada ao povo estadunidense, de acordo com o sociólogo Rodrigo 
Medina Zagni, é perceptível no discurso presidencial de Thomas Jefferson (1743-1826) décadas antes da publicação de 
O’Sullivan, no qual o presidente coloca como “ordem natural” a prática expansionista norte americana. O mesmo autor salienta 
que durante a década de 1940 o “Destino Manifesto” tornou-se doutrina política, imanente ao discurso de expansão para o norte, 
que resultou na compra do Alaska. Nas décadas seguintes tal ideologia messiânica perde popularidade, principalmente durante 
os conflitos da Guerra de Secessão, sendo retomada em 1880 junto aos discursos de expansão norte americana para o restante 
da América (ZAGNI, 2011:28). É importante salientar que as lógicas e representações do Destino Manifesto é uma expressão 
identitária estadunidense, é discurso de representação/poder e mecanismo de identificação/pertencimento que fomentou o 
discurso de unidade cultural e política, que, ao longo do século XX foi imposto a toda territorialidade continental latina.           
34 De 1830 a 1845, a partir da invasão do território mexicano, foram criados os estados do Texas, Califórnia, Novo México, 
Nevada, Arizona e Utha.  
35 Portanto, para diversos autores, a Doutrina Monroe apresentava uma marcante característica política  isolacionista com relação 
as potencias imperiais europeias, cujas pontuais incursões aos países latinos figuraram, em suma, uma afirmação política 
opositiva ao iminente colonialismo europeu, ao invés de um expansionismo continental premeditado, processo perceptível 
perante as diretrizes da doutrina apresentada nas páginas anteriores.   
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Monroe, Roosevelt rearticulou esse imaginário de poder perante os conflitos e às 

pressões políticas e econômicas das Potências Imperiais Europeias sobre países da 

América Latina, que, consequentemente, ameaçavam o poder e os interesses 

políticos estadunidenses.    

Nesse momento, o conflito Hispano-Americano (1898) contra a possessão 

europeia ocidental sobre as ilhas e o mar do Caribe, seguido da sanção econômica 

para o pagamento da dívida externa exercido sobre a Venezuela pela Inglaterra e pela 

Alemanha, compuseram os subsídios políticos e ideológicos necessários para 

reavivar o sentido de diferença colonial e de afirmação política criolla nos EUA36.  

O “corolário Roosevelt à Doutrina Monroe”, portanto, também estava 

estruturado sob a premissa política “anti-interventiva europeia”; contudo, tal postura 

deixava claro que as políticas em prol do Hemisfério Ocidental partiriam de 

Washington.  

 

“não é verdade que os Estados Unidos sintam fome de terra ou acalentem 
projetos em relação às outras nações do hemisfério ocidental, [...]. Este país 
não deseja senão ver os vizinhos estáveis, ordenados e prósperos. Qualquer 
país cujo povo se conduz bem pode contar com nossa cordial amizade. Se 
uma nação mostra que sabe agir com razoada eficiência e decência em 
assuntos sociais e políticos, se mantém a ordem e paga suas obrigações, não 
precisa temer a interferência dos Estados Unidos [...] malfeitorias crônicas, 
ou a impotência que resulta num afrouxamento geral dos laços da sociedade 
civilizada podem, na América como alhures, exigir finalmente a intervenção 
de uma nação civilizada e, no hemisfério ocidental, a adesão dos Estados 
Unidos à Doutrina de Monroe pode forçá-los, ainda que com relutância, em 
casos flagrantes de malfeitorias ou impotência, ao exercício de um poder de 

política internacional”37  

 
 

O ato do presidente Roosevelt de reivindicação da administração da 

democracia e da autonomia dos países do Continente Americano, conforme Mignolo, 

ocorreu a princípio, sob uma perspectiva política fundamentada na diferença colonial; 

contudo, reiterou a dualidade moderna colonial (civilizado/não-civilizado) a partir da 

agência política das hegemonias norte-americanas que buscaram afirmar-se 

 
36 Outro aspecto que compunha a retomada do discurso de hemisfério ocidental pelos EUA, era a necessidade de reestruturar e 
reaglutinar a sociedade e política norte americana pós Guerra Civil (1861-1865) entre o sul (agrário) e o norte (industrial). A vitória 
nortista gerou uma nova conjuntura social econômica no país, que marcou a transição de uma política isolacionista para 
internacionalista (colocada em prática efetivamente durante a presidência de Theodor Roosevelt) baseada no intuito de expansão 
do mercado e produção industrial para o continente americano, a partir de medidas políticas protecionistas, como é o caso do 
plano político econômico “Pan-americano” que tinha como objetivo principal o estabelecimento de uma comunidade americana 
comercial, sendo em suma uma iniciativa de consolidação da influência e controle econômico estadunidense sobre o continente, 
em resposta ao crescimento da economia industrial europeu (principalmente inglês e alemão) que nas últimas décadas do século 
XIX buscava a ampliação das relações comerciais com a América.  
37 Theodor Roosevelt. Mensagem anual ao Congresso dos Estados Unidos apud JÚNIOR, 2009:39. 
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enquanto Império Ocidental Americano38, expresso, neste contexto, a partir da política 

do “big stick”, que, segundo as declarações de Roosevelt, caracterizaria a lógica na  

qual as aproximações com os outros países da América seriam realizadas: “[...] speak 

softly but carry a big stick” , algo como, “fale mansinho mas carregue um grande 

porrete” (ROOSEVELT apud JÚNIOR, 2009:39-40).  

Neste sentido, entendo, concordando com a perspectiva do sociólogo Rodrigo 

Zagni, que o corolário Roosevelt à doutrina Monroe, obviamente, reiterou a identidade 

estadunidense como “defensora” da liberdade e da autonomia dos americanos, 

exigindo, entretanto em contrapartida a manutenção da “obediência” política, 

econômica, social e cultural das Repúblicas Latinas, pressupondo, em suma, um 

continente livre do imperialismo europeu sob a seguridade do direito exclusivo dos 

Estados Unidos para intervenção no restante da América (ZAGNI, 2009:167-168).  

A leitura que faço sobre a alteração do imaginário do discurso moderno/colonial 

exercido pelos EUA, articulado à postura política de “bom comportamento” latino, é de 

que este processo foi centrado principalmente na reorganização hierárquica da 

Colonialidade do Poder na América, processo que traduzo teoricamente segundo o 

conceito de “heterarquias globais” de Grosfoguel (2008), no qual entendo que as 

múltiplas formas de dominação e de exploração passaram a ser reguladas não 

somente através da diferença colonial regida pela etnicidade europeia, mas também, 

estadunidense. 

 Apesar de o discurso de poder norte-americano firmar-se politicamente a partir 

da autoproclamação da soberania (étnica/racial) na América, consubstanciando assim 

uma oposição ao poder imperial do Velho Mundo, tal postura não estava desagregada 

da etnicidade europeia, uma vez que o referencial político-ideológico desta afirmação 

identitária era a condição política criolla.  

Nota-se que a representação de poder dos EUA, baseada no local sociocultural 

Protestante Calvinista, rearticulou o discurso colonial eurocêntrico reproduzindo-o 

sobre a América, pressupondo integrar-se à ordem hegemônica do Sistema Mundo, 

regido pelo Império Europeu Setentrional, a partir da afirmação do Poder Imperial 

sobre a América Latina. 

Entendo, nesse sentido, que a redefinição das hierarquias de poder neste 

contexto seja perceptível diante da consumação de uma colonialidade firmada nas 

 
38 MIGNOLO, 2005: 75-82. 
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ideologias de produção e de consumo baseadas no ideário racial estadunidense 

(American Way of Life), inerentes aos mecanismos de inclusão/exclusão política, 

econômica e cultural exercidos pelos Estados Unidos sobre a América Latina, que 

acarretaram a produção da condição de dependência imperialista, demonstrada 

anteriormente na fala de Quijano, caracterizada principalmente pela imposição do 

Modelo Político Econômico Liberal Industrial para toda a América.  

O exercício efetivo da colonialidade segundo “o modo de vida americano”, 

entretanto,  ocorreu a partir da persuasão de planos diplomáticos de ajuda mútua aos 

países latinos, efetuados com maior ênfase a partir da Segunda Guerra Mundial, 

conjuntura na qual a obediência política e cultural brasileira para com os EUA tornou-

se estreita, condição que também está diretamente relacionada à constituição do 

discurso de Polo Tecnológico e Industrial no município de São José dos Campos. 

A partir do corolário Roosevelt se dá o início de uma política norte-americana 

declaradamente internacionalista e intervencionista, cujas medidas políticas exercidas 

sobre as Repúblicas Latinas, geralmente com o “auxílio” de forças militares, 

objetivaram o estreitamento das relações econômicas e políticas a partir de pactos 

protecionistas39. Desde então, em nome da civilidade e dos bons negócios, os EUA 

efetuaram as “aproximações” políticas e econômicas que posteriormente, cerca de 

quatro décadas depois, dariam vazão aos planos diplomáticos que consumariam a 

hegemonia racial, política e cultural estadunidense na América.  

Desde o final do século XIX, a política brasileira demonstrava-se favorável à 

prática neocolonial norte-americana exercida sobre o Continente, buscando desde 

então, aproximações político-econômicas com os  estadunidenses, que em 1889, na 

primeira Conferência Pan-Americana realizada em Washington, viram a diplomacia 

brasileira advogar em defesa da Doutrina Monroe e do pan-americanismo, diferente 

dos outros países latinos (especificamente Argentina e Chile) que se postaram com 

desconfiança perante o Discurso de Integração Comercial.  

Neste contexto, o principal interesse brasileiro era tornar os Estados Unidos 

seu principal parceiro comercial na exportação de produtos primários (café, 

principalmente), em substituição da Grã-Bretanha, principalmente por esta oferecer 

taxas de transação comercial muito altas em comparação às tarifas cobradas pelos 

 
39 As primeiras vítimas da colonialidade do “big stick” foram os países do caribe, que desde o século passado mantinham relações 
com os EUA, especificamente Panamá, Cuba e República Dominicana. 
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estadunidenses, que também apresentavam baixas taxas de importação de bens de 

consumo duráveis. 

No início do século XX, a postura da política brasileira diante do Imperialismo 

Estadunidense manteve-se dócil, colocando-se a favor da intervenção militar norte-

americana no Panamá e consequentemente da política do “big stick”. Tais 

declarações, realizadas na terceira Conferência Pan-Americana, sediada no Rio de 

Janeiro em 1906, deixava às claras a aspiração do Governo Brasileiro ao firmar-se 

como parceiro político dos estadunidenses nas porções ao sul do Continente40 

(ZAGNI, 2009:198-199). 

Ao longo do período de governo da Primeira República, as relações entre Brasil 

e EUA não destoaram da dinâmica política demonstrada acima, estreitando-se 

durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1919), na qual os brasileiros foram os únicos 

latinos a declararem guerra à Aliança e prestar apoio aos norte-americanos. 

Tal cenário político sofrerá atenuações com a crise econômica de 1929, 

provocando, ao longo da década seguinte, mudanças na postura e no discurso político 

de ambos os países, que consequentemente modificaram suas lógicas de 

relacionamento,  conjuntura na qual São José dos Campos e Vale do Paraíba tornam-

se o foco de planos político-econômicos governamentais federais e estaduais. 

Nos Estados Unidos, a eleição do democrata Franklin Roosevelt, em 1932, 

marcou a reelaboração estratégica da Política Externa Estadunidense. A afirmação 

da ideologia nacionalista por grande parte das Repúblicas Latinas apontavam para a 

formação de um cenário político não mais dócil às forças políticas externas; além 

disso, a possibilidade de a América do Sul traçar alianças com as emergentes 

potências alemã e soviética, conduziram o Governo norte-americano a assumir uma 

vertente política menos agressiva (militarmente) e mais indulgente, interessada em 

assegurar a hegemonia estadunidense no hemisfério ocidental, a partir de um 

discurso amistoso de aproximação e de cooperação mútua.  

Em suma, a colonialidade exercida pelos EUA neste período apenas assumiu 

outra roupagem, baseada em uma postura política-ideológica interessada na 

integração e na produção de pertencimento ao local cultural hegemônico norte-

 
40 De acordo com Zagni (2009) o Brasil, desde o do século XIX, buscava a consolidação da hegemonia sobre os países distantes 
da interferência direta dos Estados Unidos (concentrada nas repúblicas ao norte da América do sul), disputando a supremacia 
política no cone sul com a Argentina e Chile (ZAGNI,2009:198-199).      
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americano (American Way of Life) a partir da política de “Boa Vizinhança”41, praticada 

pela diplomacia estadunidense no Brasil durante a década de 1940. 

 A ascensão de Getúlio Vargas ao poder presidencial em novembro de 1930 

marcou o rompimento de uma economia e de uma política essencialmente agro-

exportadora para o nacional desenvolvimentismo pautado no incentivo do mercado 

interno, favorecendo as crescentes economia e produção industrial, que desde a crise 

propiciou a reação da economia brasileira, que decaía não somente devido à falência 

das oligarquias cafeeiras, mas também pela redução do fornecimento de produtos 

primários, manufaturados e alimentícios do exterior.  

Munido de ideais positivistas e centralizadores, Getúlio colocou em prática uma 

administração política-nacionalista e populista, complacente com os anseios das 

ascendentes elites industriais e das classes proletárias urbanas, que o apoiaram 

politicamente no golpe contra os representantes políticos da Primeira República. Sob 

o discurso de desenvolvimento autônomo, baseado na substituição das importações 

a partir do apoio à produção interna, especialmente industrial, Vargas promoveu a 

ascensão econômica das capitais federal e paulista, que desde então passaram a 

liderar o desenvolvimento fabril regional e nacional.  

Assim como foi demonstrado no primeiro capítulo, a atuação da política 

varguista em São José dos Campos foi exercida a partir de 1935, quando o município 

se tornou, por meio de um decreto, Estância Climatérica Hidromineral, processo que 

colocou a sociedade e a política local sob a intervenção direta do Governo Ditatorial.  

A partir desta condição, São José dos Campos passou por diversas reformas 

(urbanas, político-administrativas e no âmbito dos serviços sociais) que adequaram o 

município à titulação recebida, dando proeminência econômica e política à cidade 

(LESSA, 2001:66). As promessas do Governo Vargas de sobreposição do atraso 

colonial, expressas em São José dos Campos por meio do discurso sanitarista, 

 
41 O processo de integração/exclusão cultural/identitária efetuado pelos EUA foi planejado e coordenado pelo OCIAA (Office of 
Coordinator of Inter-American Affair), órgão ligado ao “Conselho de Defesa Nacional” e coordenado por Nelson Rockfeller, 
responsável pela elaboração de projetos de aproximação cultura, política e econômica com os países da América Latina. O 
OCIAA contava com diferentes setores especializados na promoção de relações culturais, comunicações, saúde, comerciais e 
financeiras, sendo cada uma destas subdividida, respectivamente, em música, cinema, literatura e arte; imprensa e rádio; 
problemas sanitários; exportação; transporte e educação infantil. A atuação deste órgão no Brasil se deu com o auxílio do DIP 
(Departamento de Imprensa e Propaganda) criado em 1939, que funcionou como uma extensão do escritório da OCIAA no país, 
exercendo um intenso controle sobre a imprensa por meio da distorção dos fatos sob o objetivo de exaltar os valores imanentes 
a identidade norte americana, como também, a elaboração de cartilhas escolares com o mesmo princípio. Os outros setores e 
subdivisões relacionados a informação e comunicação, tinham a incumbência de elaborar e difundir uma representação positiva 
de tudo aquilo que estivesse relacionado aos EUA, desde bens de consumo a costumes, tendo como objetivo a produção do 
hábito para o consumo destes (ZAGNI,2011:306). O OCIAA também esteve diretamente relacionado aos planos de 
desenvolvimento industrial do governo Vargas, as chamadas missões técnicas mistas (como a Missão Cooke realizada em 1942) 
consistiam em consultorias realizadas por profissionais de ambos os países, responsabilizados pela elaboração de diretrizes 
para o crescimento industrial, sob a necessidade de corresponder as demandas dos EUA durante a guerra, também suprida com 
a “exportação” de empresas de capital privado estadunidenses para o Brasil.        
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provocou a constituição de uma elite médica conivente com a Ditadura, usufruidora 

de cargos e de políticas públicas impingidas à cidade e sobre a população, 

majoritariamente emigrada e de origem rural, que neste momento, viu-se integrada ao 

discurso criollo, legitimando a nova ordem (colonialidade), estruturada por técnicas e 

por conhecimentos que, ao longo do Estado-Novo, foram subsidiadas pelas ideologias 

fascistas e estadunidenses esta última via OCIAA.  

Além do discurso de um novo país, Vargas acima de tudo buscou a constituição 

de um novo homem (urbano, civilizado e produtivo) segundo os “moldes das nações 

desenvolvidas”, na qual, a prática e a educação sanitarista42 possibilitaria a 

“adequação” do gentio atrasado e rústico aos modos de vida assim desejados pela 

hegemonia. Conforme o historiador Bertolli Filho, nos primeiros anos de Governo, a 

condescendência de Getúlio com os ideais nazifascistas eram perceptíveis nas 

cartilhas de ensinamentos higiênicos que apontavam a nação e a identidade alemã 

como exemplo de civilidade (FILHO apud SOARES,2007:49). 

A partir da década de 1940, entretanto, a sujeição do Brasil às políticas de Boa 

Vizinhança por meio do OCIAA, seguida de sua junção aos países Aliados na guerra, 

fizeram com que o Conselho Sanitário mudasse seu discurso, adotando o modo de 

vida estadunidense como modelo ideal de sociedade e de saúde (ibidem).  

Segundo Lessa (2001), a conjuntura social e econômica vivida pela cidade 

nessa década a tornava cada vez mais atrativa aos planos governamentais tanto 

federais quanto estaduais, uma vez que o município somava diversos aspectos 

favoráveis a esta perspectiva, tais como o fato da política executiva municipal ser 

coordenada pelo Estado Federal, de sua população  aprovar as políticas públicas 

municipais e, principalmente, por sua localização estratégica no eixo Rio - São Paulo 

(ibidem: 77-78).  

Entendo que estes atributos, principalmente os dois primeiros citados, 

contribuíram para que o município pudesse consubstanciar, ao longo da primeira 

metade do século XX, as representações que fomentaram a constituição de seu 

discurso hegemônico. Até 1958, o executivo em São José dos Campos permaneceu 

sob as indicações do Governo Estadual, havendo apenas um breve intervalo de 

Regime Eleitoral Democrático, no qual a cidade foi mantida sob a égide do discurso 

 
42 Conforme o historiador Bertolli Filho, desde 1930, as políticas sanitaristas eram planejadas em parceria com profissionais da 
educação, contando com um ministério próprio, o Ministério da Educação e da Saúde Pública (BERTOLLI apud SOARES, 
2007:49).  
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técnico-científico industrial tecnológico, retomando em 1970 a condição política de 

interferência direta do Estado Federal e Estadual.  

Ainda durante a década de 1930, as potencialidades para o desenvolvimento 

econômico regional e nacional das cidades do Vale do Paraíba foram averiguadas e 

exploradas a partir do plano de “Reerguimento Econômico do Vale do Paraíba”, 

promulgado em 1938, pelo Governador do Estado de São Paulo, Adhemar de Barros 

(LESSA,2001:87-88).  

No caso de São José dos Campos, o projeto de reerguimento econômico 

acarretou a instalação de um número expressivo de indústrias43; além disso, o 

potencial estratégico da cidade e da região, averiguado por este plano, propiciou o 

planejamento e a construção da Rodovia Presidente Dutra44, como também a escolha 

do Município, em 1946, pelo Ministério da Aeronáutica para sediar o Centro Técnico 

de Aeronáutica (CTA) e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), todos 

inaugurados no início da década de 1950, período em que a crescente 

industrialização, favorecida pela Rodovia, impeliu modificações no espaço e na 

sociedade local, consequentemente submetida a novos planos políticos estatais. 

Os últimos anos da década de 1940, em âmbito mundial, foi marcado pela 

consumação daquilo que Mignolo (2010) chamou de uma “nova versão do discurso 

da modernidade/colonialidade”, que consequentemente, modificou as lógicas de 

poder e de relação política entre a América Latina e os Estados Unidos. Ainda durante 

a Guerra, a morte de Theodor Roosevelt em 1945 e a subsequente posse do vice-

presidente Harry Truman, repercutiu na postura da política externa estadunidense, 

que a partir de então não demonstrava muito interesse em fomentar a “Boa 

Vizinhança”; pois a liderança política e econômica do hemisfério ocidental não 

necessitaria ser reiterada diante da iminente vitória estadunidense na Segunda Guerra 

Mundial, o que consolidou sua hegemonia no sistema mundo no mesmo ano.  

Tais acontecimentos provocaram uma súbita crise econômica nos países 

latinos, dependentes das demandas de produtos primários e manufaturados 

exportados principalmente para os Estados Unidos. 

Em 1947, a política externa estadunidense concentrou-se na contenção do 

avanço mundial soviético e na reestruturação da Europa ocidental Pós-Guerra. Tais 

 
43Como resultados imediatos do plano houve a instalação de duas indústrias produtoras de laticínios em 1943 e 1948 
respectivamente,   
44 A construção da rodovia foi anunciado em 1934, e o início das construções foi em 1946. 
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processos afetaram as aproximações político-econômicas firmadas com as 

Repúblicas Latinas (principalmente Brasil, Argentina e Chile) ao longo da década de 

1940, redefinindo as relações de poder antes estruturadas pelo discurso de auxílio 

mútuo, agora legitimadas pela diferença entre países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos45. 

Para Mignolo (2010), estes termos conceituam as novas versões da retórica 

moderna/colonial que adequaram a diferença colonial espaço-temporalmente 

segundo a hegemonia econômica e discursiva dos Estados Unidos, o qual conformou 

uma matriz colonial de poder cujo subdesenvolvido, sob a hegemonia mundial do 

modo de produção industrial-tecnológico, correspondia tanto ao “atraso espiritual”46 

quanto as defasagens do saber e da técnica, necessitando assim da colonialidade 

exercida pelo desenvolvido, a partir de mecanismos como FMI (Fundo Monetário 

Internacional), BIRD (Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento) e 

BID (Banco Internacional de Desenvolvimento)  (MIGNOLO,2010:66-67).  

No contexto brasileiro, a submissão a esta nova ordem se concretizou com a 

condescendência do então presidente Eurico Gaspar Dutra47 às pressões políticas 

estadunidenses para a eliminação das restrições e dos controles cambiais federais 

herdados do Estado Novo, o que permitiu a entrada do capital estrangeiro privado na 

economia nacional, a partir da reivindicação do Governo Brasileiro de financiamentos 

para as instituições financeiras internacionais citadas acima, desdobrando uma lógica 

política de desenvolvimento baseada na preparação de um cenário econômico, social 

e político-nacional favorável aos investimentos de capitais internacionais privados 

(LESSA,2001:116).  

A elaboração e a fundação do ITA, inspirada e planejada segundo o modelo de 

ensino, pesquisa e desenvolvimento norte-americano48 é um dos  primeiros 

resultados, em São José dos Campos, da submissão do Governo Brasileiro a esta 

nova ordem, fato que também está diretamente relacionado às diversas indústrias 

 
45 Além dos países da América Latina, também foram integrados a esta categoria Ásia e África.  
46 Neste sentido, o termo tem seu conceito embasado pela lógica hegeliana de espírito universal, cuja história, “realidade natural 
e imediata”, é a expressão do espírito “em forma de acontecer”, de uma condição natural imanente aos atos e desenvolvimentos, 
que correspondem a diferentes espíritos e existências geográficas e culturais (HEGEL apud LANDER, 2005:24). 
47 Dutra foi eleito em dezembro de 1945, após o golpe contra Getúlio Vargas realizado pelos militares com apoio maciço das 
elites criollas oligárquicas e industriais que eram a favor de uma formação estatal aberta a investimentos externos, desapegada 
de percalços de aparatos burocráticos. 
48 O ITA foi planejado por Richard Smith, professor do departamento de engenharia aeronáutica do MIT (Massachussets Institute 
os Technology), que reproduziu as diretrizes educacionais e estruturais deste último na elaboração do instituto de engenharia 
aeronáutica brasileiro. Segundo a pesquisadora Nilda Oliveira, o modelo de pesquisa e desenvolvimento adotado era o “linear”, 
amplamente difundido pelos EUA no pós guerra, que consistia na produção de pesquisa a partir do conhecimento básico até 
aprofundamentos em aspectos práticos do mesmo, o corpo docente do instituto, durante vinte anos após sua fundação, era 
plenamente estrangeiro, vindos principalmente dos Estados Unidos (OLIVEIRA,2008:64-75). 
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multinacionais  instaladas no município a partir da década de 1950, período no qual, 

é elaborado o primeiro plano diretor de desenvolvimento urbano e social da cidade, 

que  além de delinear medidas consonantes com essa matriz colonial de poder, 

esboçou as exterioridades deste projeto político, que em minha leitura, ensejou no 

meio público Municipal e Estadual, os preceitos da Colonialidade Cultural.  

  A inauguração da Rodovia Presidente Dutra (BR 116) em 1951, ligando as 

capitais Rio de Janeiro e São Paulo possibilitou tanto a otimização do fluxo de 

mercadorias quanto a industrialização na região, que neste momento, foi foco da 

descentralização do Parque Fabril Paulistano, realizado devido aos problemas 

urbano-industriais derivados do crescimento desordenado da capital (ibidem:111-

112). 

A gradativa construção de empresas ao longo da Rodovia provocou o 

redimensionamento do perímetro urbano do Município, que até então não abrangia a 

estas áreas, concomitantemente ocupadas pelos trabalhadores, que se instalaram em 

regiões adjacentes às fábricas formando novos bairros, dispostos entre si de forma 

descontínua e esparsa, distantes da infraestrutura urbana que paulatinamente sofria 

modificações, adequadas às novas necessidades espaciais impostas pelo capital 

fabril.  

 Tais condições foram intensificadas a partir de meados da mesma década, 

quando entrou em vigor o Plano de Metas proposto pelo Presidente Juscelino 

Kubitschek, eleito em 1955. O plano teve como objetivo principal a intensificação da 

industrialização nacional, realizada pela implementação de indústrias de base e de 

bens de consumo duráveis, predominantemente de capital estrangeiro, atraídos pelos 

incentivos e pelas vantagens concedidas pelo Estado Federal, intensificando o 

fenômeno de desnacionalização da Economia Brasileira. 

Em São José dos Campos, a fundação de novas multinacionais às margens da 

BR 116, durante o ano de 1957, sob as mesmas condições do início da década, 

provocou a insatisfação dos representantes industriais, que junto com os moradores 

dos núcleos habitacionais, passaram a pressionar o Poder Público Municipal e 

Estadual por serviços sociais e por extensão da infraestrutura urbana.  

 Sob essa demanda, também constituída pela nova realidade migratória 

campo-cidade e pelo interesse do Poder Público em fomentar a atração de novos 

investimentos industriais, a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, em 

parceria com o Governo Estadual, efetuaram a encomenda de um Plano Diretor 
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Municipal ao Centro de Pesquisa e Estudos Urbanísticos (CPEU), pertencente à 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP).  

O plano, iniciado em 1958 e finalizado em 196149, além de propor soluções às 

incongruências da crescente industrialização e da conurbação apresentada acima, 

também apontou os percalços sociais resultantes desse processo, atrelado ao 

consequente aumento demográfico50 do Município.  

O plano demonstrou que a emergente formação de favelas (duas, até esta 

década), cortiços e ocupações irregulares eram intensificações de problemas 

existentes desde o “Período Sanatorial”, assumindo que, frente ao progresso industrial 

do Município, tais condições “tendiam” ao agravamento (LESSA,2001:175 -176).  

Apesar de culpabilizar implicitamente a ausência do Poder Público diante a 

desse contexto social que se desdobrava ao longo do histórico da cidade, o plano é 

enfático ao atribuir a essas condições socioeconômicas a “falta de pertencimento e de 

identificação” dos indivíduos imigrados para com o município e para com sua 

população mais antiga, e vice-versa: 

 

“É mencionada com certa ênfase que a indiferença da maioria dos moradores 
de São José quanto a questão que, em virtude dessa mesma condição lhes 
dizem respeito diretamente; tal atitude parece refletir inclusive na esfera 
política, cujos militante, com raras exceções, não conseguem identificar-se 
completamente com os problemas locais. A verdade é que a população 
recém chegada não teve de fato tempo suficiente para desenvolver o 
sentimento de pertencer a um “todo”, no caso a cidade, passando a 
comportar-se coerente com ele. Provenientes, como indicamos, de várias 
regiões do Estado e do País [...] não seria mesmo de esperar o 
desenvolvimento rápido da coesão, da solidariedade, de qualquer forma 
definida de cooperação tendo em vista fins comuns [...]” (CPEU FAUUSP 
apud LESSA, 2001:177. grifos meus) 
 
 

O fato de considerar a “ausência de identificação” da população como aspecto 

deflagrador dos problemas sociais do crescimento urbano, o Plano Diretor, indicou a 

necessidade da resolução desse processo para a consolidação de São José dos 

Campos como Polo Industrial e Tecnológico, além disso, também é possível notar 

nessa fala que a ocidentalização é “absolvida de qualquer culpa” diante do “atraso 

espiritual” dos subdesenvolvidos, incapazes de se “ajustar” ao “progresso” e ao “bem-

estar” propiciados pelo desenvolvido. Ao assumir a centralidade do discurso e da 

 
49 Este trabalho foi realizado em parceria com a Secretaria da Viação e Obras Públicas do estado de São Paulo e prefeitura 
municipal de São José dos Campos (LESSA,2001:123).  
50 Entre as décadas de 1940 e 1960, o crescimento percentual da população havia chegado a taxa de 110%  no qual, apenas 
27% do total haviam nascido na cidade (LESSA, 2001:122-177). 
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representação de Polo Industrial, os problemas sociais gerados por esse mesmo 

processo foram situados enquanto expressões da exterioridade, desajustada da 

ordem da qual pressupunha estabelecer.   

Além de insinuar essa medida política, o plano CPEU USP, após diagnosticar 

e projetar as taxas de crescimento de São José dos Campos e das outras cidades do 

Vale do Paraíba, também propôs a constituição de um consórcio de “execução de 

obras e de serviços” para o desenvolvimento conjunto da região, a partir de uma 

instância administrativa que englobasse os Governos Estadual, Federal e Municípios 

(ibidem:129-130).  

Em 1970, essa proposição culminou na formação do CODIVAP (Consórcio de 

Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba), o qual, como será demonstrado 

adiante, foi peça fundamental durante a década de 1970 na elaboração de 

mecanismos e de discursos políticos de legitimação da representação cultural 

hegemônica de São José dos Campos, afirmada desde então (por este Consórcio), 

como centro do Vale do Paraíba, o que consequentemente, submeteu os outros 

municípios da região à “adequações” consonantes à hegemonia da “Capital Regional”, 

assim declarada sob a articulação dos poderes Estadual e Federal.    

Embora no plano diretor CPEU USP fossem sintomáticas a condições urbana 

e social que se impuseram mediante a Rodovia Dutra, propiciando a instalação de 72 

indústrias no município durante a década de 1960, a consolidação do discurso “político 

corporativista” em São José dos Campos ocorreu somente a partir de 1970, momento 

em que o número de empresas no município subiu para 284, chegando a 368 em 

197551, graças a essa lógica política, coerente com a ordem econômica militar, 

explicitada pelo prefeito biônico Sérgio Sobral nos primeiros meses de seu mandato:  

 

 “A prefeitura abandonou os processos ortodoxos de administração pública e 
vem adotando o sistema empresarial. Com isso fugiu da burocracia estática, 
onerosa e ultrapassada e assumiu o dinamismo característico da empresa 
moderna” (SOBRAL apud AMARAL, 2008:125)     
  

 Discurso que na prática, segundo o repórter Roberto Amaral, autor da biografia do 

Prefeito Sobral, foi rigidamente reproduzido durante seu mandato, no qual nenhuma obra no 

 
51 Censo Industrial IBGE 1940-1985 apud SOUZA,2008:40.   
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realizada no município foi executada pelo poder público, postura que Sobral deixa evidente 

na mesma declaração: 

 “A experiência nos aconselhou a cancelar várias atividades deficitárias. [...] 
Determinamos que os Departamentos só exerçam atividades precípuas e que 
contratem, ao máximo, empreitadas. Assim fazem as indústrias que nos 
cercam. É muito mais eficiente e muito mais barato [...] Está, portanto, 
ultrapassado a época em que os homens públicos prometiam tudo que lhes 
vinha a imaginação. Os homens de empresa só comprometem com a certeza 
da execução, pois não podemos colocar em jogo seu crédito que é a 
segurança da organização. Assim, meus senhores, estão passando por 
bobos aqueles que ainda não se aperceberam que esta prefeitura é agora 
uma empresa” (ibidem).    
 
 

Diante do que foi exposto até aqui, é perceptível que as sucessivas disputas,  

estruturações e reestruturações da representação hegemônica de Poder do Sistema 

Mundo, travadas deste o início do século XX, tiveram claros desdobramentos sobre a 

cidade de São José dos Campos, cuja população  foi enclausurada na subalternidade 

das cambiantes hierarquias mundiais, reproduzidas pela subalternidade criolla, 

interessada na hegemonia local.   

Nesse sentido, em âmbito nacional, nota-se um Poder Político Estatal exercido 

com o apoio e sob a égide da “dupla consciência” criolla, condição política social que 

na década de 1960 enunciou veementemente seu caráter imperativo e ditatorial. 

 O golpe sofrido pelo Governo Federal, deflagrado pelo alto escalão militar 

ocorreu sob o endosso do discurso criollo brasileiro, representado pela pequena 

burguesia e por parcelas da elite nacional, organizadas socialmente segundo a 

orientação ideológica dos grupos pela Tradição, Família e Propriedade (TFP), 

industriais e banqueiros. Estes legitimaram a Nova Ordem Política Brasileira Militar, 

que sobrepôs às ideologias e ás posturas políticas do Presidente João Goulart, não 

complacente com os cânones políticos e econômicos do Hemisfério Ocidental e com 

as regras da relação centro-periferia/desenvolvido-subdesenvolvido52, contexto que 

estimulou os EUA a prestarem apoio político e financeiro à Ditadura Militar Brasileira, 

instaurada sob os auspícios de “assegurar à nação” frente aos “rumores de uma 

revolução comunista”, a partir da plena obediência política, econômica e cultural da 

hegemonia norte-americana e de seus mecanismos de manutenção da dependência 

histórico-estrutural53.  

 
52 Neste sentido, destaco as medidas para a reforma agrária e o estreitamento das relações políticas e economias com a China 
comunista. 
53 O modelo central-desenvolvimentismo adotado pelo governo ditatorial foi executado junto a concessão de empréstimos aos 
bancos internacionais. 
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É a partir desta conjuntura que São José dos Campos iniciou a consolidação 

dos discursos e das ideologias impingidas à cidade e à população desde 1930, como 

marcador identitário do local, quando, por intervenção direta do Estado Militar, são 

nomeados, em 1970, os agentes difusores da obediência colonial. 

A passagem do cargo máximo do Executivo Municipal para um representante 

direto do Regime Ditatorial Brasileiro provocou instantâneas mudanças na postura e 

no corpo institucional da Prefeitura de São José dos Campos, que a partir de então 

assumiu com plena assiduidade as ideologias e os discursos da nova ordem 

instaurada, condição que se expressou claramente com as adequações legislativas 

que normatizaram diversas práticas cotidianas relativas à vida urbana da cidade. 

Nesse sentido, a fim de analisar a constituição desse contexto de maneira mais 

aproximada, serão trabalhadas documentações históricas que permitam observar os 

agentes políticos envolvidos nesse Projeto Político de Poder, atentando para a 

maneira como esses indivíduos se posicionaram em relação a esse  discurso, bem 

como quais as percepções foram geradas durante a implementação das medidas que 

objetivaram formalizar a cidade de São José dos Campos como Cidade Polo. 

Desta maneira, o próximo capítulo terá seu conteúdo baseado nos registros 

das Atas da Câmara dos Vereadores de São José dos Campos, entre os anos de 

1970 a 1975. A partir desta análise e exposição, buscarei apresentar de que maneira 

o projeto de Cidade Polo foi estruturado institucionalmente e de que modo essa ordem 

discursiva envolveu a população local.  
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3 - O FIM DA ERA POLÍTICA E O INÍCIO DA ERA DA TÉCNICA  

 

As palavras que dão o nome a este capítulo sucintam os discursos proferidos 

durante a primeira visita do prefeito Sérgio Sobral de Oliveira à Câmara dos 

Vereadores de São José dos Campos, em sessão solene dedicada a sua recepção 

ocorrida no dia 4 de fevereiro de 1970.   

O anúncio de que o cargo máximo do Executivo Municipal seria presidido por 

uma figura indicada pelo Regime Militar, carregava de expectativas positivas os 

pronunciamentos feitos na tribuna da Casa Legislativa, ensombrecendo nos autos o 

caráter autoritário dessa nomeação, exercida em função da deposição de Elmano 

Ferreira Veloso, prefeito eleito em 1966.   

Obviamente, desde a extinção do pluripartidarismo em 196554, o 

posicionamento do Legislativo (seja nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal) não 

destoou de maneira aguda dos princípios políticos ideológicos preconizados pelo 

regime. Não obstante, a postura assumida pelos vereadores de São José dos Campos 

também é representativa da condição Moderna Colonial que, conforme pontuado no 

capítulo anterior, permeou o meio institucional local desde a década de 1930, fator 

imprescindível para a consolidação deste município enquanto região estratégica 

política e economicamente55, condição esta inerente à indicação de Sobral para São 

José dos Campos, conforme foi destacado pelo deputado estadual, Benedito 

Matarazzo, durante a sessão solene:   

 

“[…]. Tenho absoluta certeza, e o atual Prefeito e as autoridades aqui 
presentes podem louvar em nossas palavras, de que hoje inauguramos um 
novo ciclo administrativo e político em nossa terra. Não volto ao passado, o 
passado é morto, temos que olhar para frente e é para frente que se anda. 
Tenho certeza de que a administração de São José dos Campos andará a 
passos largos com a administração que hoje se inicia. Bendita, senhores, a 
Revolução de março, que resolveu presentar São José dos Campos, como 
disse, com várias consequências de sua luta, não só contra a corrupção, mas, 
também contra a subversão. São José dos Campos, que acompanhou ‘pari-
passu’ essa tremenda e extraordinária de libertação nacional, vem recebendo 
prêmios por sua fidelidade democrática. O último prêmio aí está, na figura 
deste Prefeito […]”56 57 
 

 
54 Em 27 de outubro de 1965 foi promulgado o Ato institucional 02 extinguindo o pluripartidarismo, dando lugar ao bipartidarismo 
a partir do Ato Institucional 04, representado pela ARENA (Aliança Renovadora Nacional) e MDB (Movimento Democrático 
Brasileiro). 
55 Baseada na emergente economia industrial associado a crescente mercado consumidor.  
56 Ata da Primeira Sessão Solene Do Segundo Ano Da Sexta Legislatura Da Câmara Municipal De São José Dos Campos, 
Realizada Aos Quatro Dias Do Mês De Fevereiro De 1970: 03 meus grifos. 
57 Todas as sessões eram transmitidas via rádio para população pela emissora Rádio Clube até o início do ano de 1972. Após 
esta data, somete em fevereiro de 1973 a transmissão foi retomada pela Rádio Piratininga.  
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A crescente economia industrial local associada às instituições de pesquisa e 

de inovações tecnológicas instaladas no Município, materializavam o recorrente 

discurso institucional brasileiro de superação do atraso. A crença nos modelos de 

desenvolvimento socioeconômicos estadunidense e centro europeu, endossadas pelo 

BIRD e FMI, tornavam São José dos Campos uma cidade fiel ao propósito militar do 

“milagre econômico”, conforme a fala do deputado Matarazzo.  

Sob essa lógica, para a classe política joseense, a chegada do Brigadeiro 

Sobral ao Município, reconhecido por seu profundo conhecimento técnico-

administrativo, consumaria nos planos político e social a promessa de 

desenvolvimento intrínseco à lógica discursiva Técnico Racional Moderna. Nesta 

mesma sessão, o vereador Sebastião Teodoro de Azevedo, líder da ARENA na 

Câmara, pronunciou:  

 
“[…] A cidade que recebeu com satisfação a sua nomeação pelo Exmo. Sr. 
Governador Abreu Sodré, ouviu ontem, diretamente da Secretaria da Justiça na 
capital do nosso Estado, as suas primeiras palavras como nosso novo Prefeito 
Municipal. O seu propósito de imprimir a Prefeitura uma administração moderna, 
racional, dinâmica, deixando os assuntos políticos para serem cuidados pelos 
vereadores, representados na pessoa do nosso digno Presidente, causou a mais 
favorável das impressões em nossos corações. A sua reconhecida capacidade 
de trabalho, alicerçada ao longo da sua brilhante carreira de oficial da 
Aeronáutica e de renomado administrador, leva-nos a certeza de que a 
administração pública ganhará nova feição, desgarrando-se das ingerências 
políticas e do superado método do governo. Sabemos que V.ex.ª irá encontrar 
uma Prefeitura mal instalada, emperrada, tomada dos vícios do passado. Porque 
não dizer mesmo, sr. Prefeito , que a Prefeitura está despreparada para receber 
V.Exe. Mas com o seu trabalho fecundo, com o seu tirocínio, com a sua 
personalidade cativante e com o apoio desta Casa, ela acabará sendo, ao 
termino do seu mandato, uma organização modelar […] São José dos Campos, 
nos últimos anos teve, infelizmente, a sua frente prefeitos políticos. Agora irá 
conhecer um Prefeito, eminentemente técnico, capaz, dinâmico, probo, sem 
vinculações a quaisquer compromissos políticos. Seu estilo de trabalho 
causará um impacto inicial nos mais variados setores administrativos, - ainda 
repletos de imperfeições e de lacunas. Mas, com o tempo, irão os órgãos 
municipais se adaptando aos seus métodos e acabaram auxiliando V.ex.ª . 
na ingente, mas nobre tarefa de dirigir os nossos destinos e preparar o nosso 
futuro. […] Senhor Prefeito, em sua frente estão as obras que a cidade 
reclama: rede de esgoto, de água, galerias, pavimentação, o nosso sistema 
viário, os viadutos, as iluminações públicas, que deverão atingir as nossas 
periferias, as escolas primarias e as profissionais. Sabemos que, para a 
solução desses problemas, que se distanciaram no tempo em relação ao 
nosso progresso, pela falta de planejamento, demandam grandes estudos e 
elevadas somas. Mas reconforta-nos saber que o novo chefe do Executivo 
irá dar os primeiros passos nesse sentido, atacando com firmeza e com 
serenidade todos esses problemas. […]”58 

 

 
58 Ata da Primeira Sessão Solene Do Segundo Ano Da Sexta Legislatura Da Câmara Municipal De São José Dos Campos, 
Realizada Aos Quatro Dias Do Mês De Fevereiro De 1970: 01 e 02. Meus grifos. 
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Respaldado por um histórico profissional tecnocrata, Sobral apresentava-se 

como encarnação do Discurso Técnico Burocrático, cuja racionalidade de gestão, 

pautada por considerações científicas e técnicas, o isentava da suspeição de 

ideologias e de interesses pessoais. Tal lógica, intrínseca ao seu reconhecimento 

como administrador (diferenciando-o de um “político”) promovia uma aparência 

neutra, tanto para sua indicação quanto para os planos que pretendia implementar na 

cidade. Nota-se que para além de um recurso ideológico, essa retórica estava 

intimamente vinculada aos interesses do Mercado Capitalista que, a partir de então, 

sob as iniciativas do Governo Municipal, alterariam veementemente o espaço urbano 

e a organização social da cidade. Conforme pontuado no segundo capítulo, as 

necessidades cognitivas requeridas pelo capitalismo consubstanciaram a 

naturalização das relações exploratórias, ocultando, consequentemente, os 

interesses individuas e coletivos a partir do discurso de neutralidade técnica e racional. 

No caso de São José dos Campos, conforme será demonstrado adiante, a estreita 

relação histórica na formação do Ocidente entre Ideologia Racional Burocrática Militar 

e o Mercado Industrial desdobraram-se em diferentes iniciativas que disciplinaram a 

dimensão reprodutiva das forças de trabalho local, definindo os sujeitos legítimos para 

usufruto do espaço urbano (SILVA,1984). 

Finalizando a sessão solene, Sérgio Sobral de Oliveira assim se expressou:  

 
“[…]. Neste dia tão feliz, nesta hora tão alegre, ser recebido neste solene recinto, 
onde tem assento os nobres representantes do povo desta adorável cidade, é 
uma honra e um privilégio. Fiquem certos V. Excelências que, primeiro que todos, 
reconheço a incomensurável distância política que nos separa. Vossas 
Excelências traduzem a vontade livre de nosso povo e este administrador, no 
cumprimento da legislação vigente, obedece a vontade de nossos governantes. 
Trago, neste instante, a V. Excelências o oferecimento de minha amizade e de 
minha lealdade, não distinguindo partidos e partidários. Devo confessar que, 
embora esteja inscrito, e há muito tempo na ARENA, não sou político. Não 
conheço política e não sei fazer política, embora tenha no rol dos meus grandes 
e ilustres amigos eminentes políticos como o Presidente Café Filho, Dr. Abreu 
Sodré, Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira, o Prof. Carvalho Pinto, meu primo 
Prof. - Lucas Garcez, o Dr. Firmino Rocha, o Ministro Jarbas Passarinho e muitos 
outros. Pelo exposto, pretendo que V. Excelências assumam, com exclusividade, 
todos os encargos políticos do Município, reservando os meus esforços para as 
tarefas administrativas. Tudo indica que, com alguma inteligência, honestidade de 
proposito e muito trabalho, conseguirão os dois poderes, num futuro não muito 
distante, reerguer o abalado prestígio do Governo Municipal. Almejo para o 
período Legislativo, que ora se inicia, época de realizações, de boa vontade e de 
paz.[…].59 

 

 
59 Ata da Primeira Sessão Solene Do Segundo Ano Da Sexta Legislatura Da Câmara Municipal De São José Dos Campos, 

Realizada Aos Quatro Dias Do Mês De Fevereiro De 1970: 05. Meus grifos. 



72 
 

Na sessão seguinte60 a esse evento, o Prefeito Sobral ocupou parte do 

expediente da Câmara Legislativa para expor seu plano de governo.  

Com a assertiva de que sua administração teria como filosofia “interessar 

grupos econômicos”61 (em outras palavras, capital privado), Sobral baseou sua 

apresentação unicamente em aspectos econômicos e financeiros.  

Acompanhado de sua equipe técnica, a qual nomeou de “meu time”, afirmou 

que as decisões e as estratégias de sua Administração seriam fruto da contribuição 

destes indivíduos, especialistas responsáveis por setores distintos. Conquanto, 

deixou claro que o Legislativo Municipal teria prioridade no conhecimento das 

diretrizes e das medidas do seu Governo, tendo cada vereador livre acesso ao 

gabinete do prefeito para apresentar propostas que contribuíssem para o 

planejamento, situação que, segundo o Brigadeiro, dispensava a necessidade de 

representantes do Executivo na Câmara Municipal.  

Munido dos levantamentos feitos por sua equipe (relativos aos recolhimentos 

tributários, aos salários de funcionários, dos empréstimos a pagar e às obras em 

execução) Sobral declarou a existência de um déficit orçamentário que impedia novos 

investimentos, sendo necessário para a solução deste impasse o empenho da 

Administração na modificação de dois aspectos essenciais deste cenário: o aumento 

da arrecadação tributária associado ao corte de despesas institucionais. 

  
“[...] Não se abrindo nenhuma frente nova de obras, paralisando todas as 
obras, não se gastando nenhum tostão para obras, então vemos que vamos 
ter uma despesa total mensal de NCr$ 1.600.000,00 para uma receita de 
NCr$  1.300.000,00. Se o administrador da cidade apresenta a V. Excelências 
um problema, também tem que ter obrigação de apresentar soluções. [...] 
uma solução combinada: cortes de despesas e incentivação de arrecadação. 
No corte de despesas propões quatro normas: 1 – a desativação de órgãos; 
2 – a diminuição de ajuda a terceiros62; 3 – a diminuição da folha de 
pagamento e 4 – não abrir frente nova de obras [...]”63  

 
Deste modo, Sobral afirmou que o crescimento da arrecadação tributária dever-

se-ia concentrar-se no recolhimento do ICM (Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias) o qual, segundo ele seria possível com o aumento do consumo no 

Município que, para tanto, dever-se-ia ser estimulado pelo Poder Público. 

 
60 Ata da Segunda Sessão Ordinária Do Segundo Ano Da Sexta Legislatura Da Câmara Municipal De São José Dos Campos, 
Realizada Dezesseis de Do Mês De Fevereiro De 1970. 
61 Ibidem:14.  
62 Em relação a este item Sobral não é enfático, não expondo quais são as instituições que terão o subsídio cortado.   
63Ibidem:07 a 08.  
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 Assim, ele propôs que fosse elaborada uma campanha de premiação dos 

indivíduos que consumissem em São José, os quais, mediante a apresentação de 

notas fiscais, teriam o direito de participar de sorteios de variados prêmios64.  

 
“Incentivar a arrecadação significa trabalhar com grande empenho junto a 
população desta cidade para que ela se compenetre de que deve ajudar o 
Poder Executivo a fiscalizar, na hora em que se faz compra pedindo a nota 
fiscal, a nota de caixa; se instituirmos um posto de troca "seu talão vale um 
milhão"; se falarmos, constantemente, com o povo pedindo para que este 
coopere com o Poder Executivo, de sorte a contribuir, fazendo compras 
somente dentro da cidade, para que essas compras aumentem o Imposto 
sabre Circulação de Mercanciarias e a parte de circulação de mercadorias de 
um maior volume para o Poder Executivo, eu acredito que com essas 
medidas estejamos incentivando a arrecadação.[…] Fazendo aquilo que, em 
última análise, se chama lavagem cerebral, de tal maneira que eles 
compreendam e fiquem condicionados a que devam comprar aqui, dentro do 
Município, a ponto de, depois de um certo período, aquele que chegar de 
"Pássaro Marrom"65 com um embrulho de alguma coisa que comprou na 
capital ou em outra cidade, já comece a esconde-lo de vergonha, porque não 
está contribuindo, efetivamente, para que aumente a nossa arrecadação. E 
aumentar a arrecadação significa o aumento do bem estar social, a melhoria 
das obras públicas e o engrandecimento de nossa cidade. […]”66 

 

Em relação às políticas de contenção de gastos, Sobral salientou que a 

desativação de determinados órgãos públicos deveria ocorrer em detrimento daqueles 

que, em suas palavras, eram “exclusivo do interesse de minorias, aqueles que não 

cuidam da grande população”67. Sob esta lógica, ele exemplifica que receberão 

investimento os órgãos que promovam melhorias na infraestrutura urbana (água, 

esgoto e asfaltamento), pois estes, diferentemente dos órgãos responsáveis pela 

Cultura, Bem Estar e Esporte, atenderão a maior parte da população. 

Seguindo o propósito de desonerar a receita da Prefeitura, ele também 

destacou que deveriam ser desativados órgãos dedicados à produção de bens e de 

matéria prima (fábricas de tubos, de blocos e de extração de areia por exemplo). Para 

o Prefeito, a compra desses materiais, de forma terceirizada, seria mais barata que o 

investimento na cadeia produtiva de um determinado produto68.  

Conforme expôs o prefeito, o objetivo da diminuição do valor referente à folha 

de pagamento, além de estar vinculado ao processo de extinção de determinados 

órgãos, também consistiria na demissão de funcionários, cuja mão de obra não 

 
64 A princípio, como será demonstrado adiante, este projeto se propunha oferecer um carro como prêmio, posteriormente passou 
a oferecer uma quadra poliesportiva para o bairro que apresentasse maior número de notas fiscais.  
65 Nome da empresa de ônibus que executa, até a atualidade, o translado de passageiros de São José dos Campos a cidade de 
São Paulo.  
66 Ibidem:08. Meus grifos.  
67 Ibidem:08. 
68 Ibidem:09.  
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corresponderiam à “administração moderna” proposta por Sobral e por sua equipe. 

Com o interesse em imprimir na Prefeitura uma organização técnica e disciplinadora 

regida por um pequeno grupo, associado ao interesse de fomentar a presença maciça 

do Mercado no processo de reformulação do espaço urbano, Sobral propôs um plano 

de demissão amplo, que atingiu trabalhadores administrativos e operacionais.  

 

“[...] A nossa folha de pagamento é muito cara. V. Excelências sabem disso 
quer a gente produza ou não produza ela existe. Neste momento, não temos 
obras. Não temos obras porque não temos material para empregar nas obras, 
nós não temos projetos de obras. Nós estamos sem cimento, nós estamos 
sem tábuas para formas. As nossas obras estão paralisadas, como o grande 
escoadouro de águas da Vila Ema. Mas nós temos uma despesa fixa de mão-
de-obra.  Essa despesa fixa de mão de obra nos onera todos os meses, quer 
a gente tenha, quer a gente não tenha. Nós temos uma despesa muito pesada 
de serviços burocráticos. Numa administração moderna, temos a obrigação 
de diminuir os serviços burocráticos, temos que mecanizar, temos que 
colocar em computadores, temos que fazer análise de sistemas para diminuir 
o volume de mão-de-obra. [...] Então para diminuir a folha eu proponho a V. 
Excelências a seguinte prioridade: primeiro dispensar o pessoal dos órgãos 
desativados; depois dispensar a mão-de-obra ociosa; depois dispensar o 
pessoal com eficiência reduzida. Chamo funcionário com eficiência reduzida 
aqueles que, embora com razões fundadas, embora honestamente, está 
sempre dispensado, está em licença prêmio, está em licença não 
remunerada, está a disposição de outro órgão. Então esse é o pessoal de 
eficiência reduzida. E, finalmente, para atingir o total necessário das 
dispensas, nós dispensaremos na ordem inversa das admissões. 
Dispensaremos primeiro os últimos admitidos e entre os últimos admitidos 
primeiro os burocratas, depois os técnicos e por fim de todos os trabalhadores 
braçais, por razões óbvias que dispensam explicação. […]”69 

  
 

Deste modo, o funcionamento da Prefeitura ficaria restrito à figura do Prefeito 

e de sua equipe técnica, que além de comporem a Comissão de Assessoramento do 

Executivo também ocupariam a chefia de departamentos estratégicos (finanças, 

obras, administração, educação, saúde, água e esgoto). Entretanto, conforme a 

postura administrativa adotada, o departamento de obras assumiria um caráter 

fiscalizador, uma vez que a execução de melhorias na infraestrutura ficaria sob a 

responsabilidade de empresas contratadas.  

 
“[…] V. Excelências hão de convir comigo que é uma organização bastante 
simples, uma organização que emprega pouca gente, cuja, cadeia 
hierárquica de mando está bastante clara. E principalmente cujo 
assessoramento é feito por aqueles que, realmente, estão executando, e, 
portanto, estão sabendo dos nossos maiores problemas. Para Finalizar 
queria, ainda, dizer a V. Excelências que nós não inovamos nada. Nós 
apenas seguimos as diretrizes diste livro que está em minhas mãos, que tem 
o seguinte título:- "Organização Administrativa das Prefeituras". São diretrizes 

 
69 Ibidem: 11 e 12. 
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emanados de um Poder Superior, que manda organizar a Prefeitura daquela 
maneira que se organizou […]”70 

 

Diante da condição precária de infraestrutura, na qual o asfaltamento estava 

restrito às zonas centrais e apenas 6%71 da população do município tinha acesso à 

rede de esgoto e de água72, Sobral afirmou que a modificação deste cenário 

dependeria do interesse de empresas que atuariam mediante a possibilidade de lucro 

viabilizado pelo Poder Público.  

 

“[…] Se começarmos alguma coisa que não tenha recurso, somos capazes 
de fazer um emissário lá da Vila Ema73, que não pode continuar, porque não 
tem mais recursos, ou somos capazes de começar uma segunda, uma 
terceira adutora d'água e fazer novas torres de águas sem ter recursos ou 
somos capazes de começar a pavimentar uma rua de prioridade dois e não 
ter recursos para pavimentar uma de prioridade um. Interessar, então, a 
grupos econômicos para vir aqui fazer por nós. Os grupos econômicos só 
vêm se se der condições deles obterem lucros, porque são empresas. Só 
fazer coisa que interesse a cidade, pelo menos até o fim desta década. E só 
iniciar alguma coisa quando tivermos certeza de que os recursos que temos 
dão para terminar. […].”74 

   

Finalizando sua fala, o Prefeito enfatizou seu papel enquanto Administrador, 

não cabendo em suas funções atender pessoalmente a reclamações da população. 

Daquele momento em diante, tal prática caracterizada por Sobral como um ato 

“político”, ficaria sob responsabilidade dos vereadores que, ao longo das sessões, 

registrariam nos autos da Câmara os desdobramentos sociais do Governo Militar 

Municipal.  

A conclusão de seu discurso, bem como as estratégias de reorganização da 

Prefeitura, evidenciavam uma intencionalidade de formar uma casta técnica, apartada 

dos processos e das implicações sociais que estavam associados à Instituição e à 

Gestão Pública.  

Deste modo, Sobral demonstrou que seu Governo estava fundamentalmente 

assentado na formalização de uma cadeia hierárquica (tanto no interior da Instituição 

quanto no planejamento da cidade) que emanaria de um núcleo regente, cujo Prefeito 

era seu principal representante.  

 
70 Ibidem: 14. 
71 Dado apontado pelo vereador Fauzé Metene durante sessão ordinária em 8 de setembro de 1971. 
72 A maior parte da paisagem urbana de São José dos Campos foi construída em 1930.   
73 Nome de um bairro de São José dos Campos.  
74 Ibidem:9. 
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Evidentemente, as relações entre o discurso técnico racional (tecnocrata) e as 

medidas de Governo expressadas por Sobral são nítidas. Conforme a observação do 

jurista Raymundo Faoro (1969) no artigo “Tecnocracia e Política”, o técnico passa à 

categoria de tecnocrata quando adquire poder social, pressupondo assim que:  

 

No cerne da racionalização está o propósito de identificar o juízo, que 
raciocina, à ação, de sorte que esta possa discernir os fins e meios 
adequados, com o cálculo dos efeitos.    Em esquema teórico, o pensamento 
racional - na verdade, o juízo técnico penetraria na política, estreitando-lhe o 
campo de atividade, de modo a reduzir o político a um servo das deliberações 
científicas. […] 
Neste quadro simplista, a ação racional devora os resíduos de arbítrio, de 
anarquia, de desperdício, em favor de uma ordem superior, embora inteligível 
esta a poucos, aos iniciados na aplicação científica […] (FAORO, 1969:153) 

 

Se considerarmos os fundamentos históricos sociais que conduziram à 

institucionalização deste discurso, tornar-se-á evidente outros aspectos vinculados à 

postura política de Sobral. 

Conforme demonstrado no primeiro capítulo, a Retórica Racional foi primordial 

para a formalização do discurso de superioridade europeia. A concepção alegórica de 

que o homem não mais se encontrava sob o jugo da natureza e do misticismo, 

materializava-se no avanço técnico vivenciado nos crescentes centros urbanos. 

 O sociólogo Max Weber (2004), concordando com essa premissa afirmou que 

o discurso racional resultou no “desencantamento” do mundo; entretanto, diante dos 

condicionantes políticos e socioeconômicos da Europa, especificamente Alemanha e 

Inglaterra do final dos séculos XIX e XX, concluiu-se que a liberdade e a autonomia 

prometidas pela modernidade submeteram os homens a novas formas de dominação.  

Para Weber, o discurso racional é parte estruturante da sociedade ocidental, 

estando essa retórica imanente à lógica de funcionamento das Instituições Regentes 

da Organização Social, Política e Econômica destas sociedades.  

Devido a essa condição, cabe salientar que as complexidades sócio-histórica e 

cultural desse fenômeno prescinde de conceituações cabais, uma vez que os sentidos 

de racionalidade e de racionalização são circunscritos de acordo com a situação, 

embutidos no processo de análise desenvolvido por Weber.   

Diante deste fato, bem como dos interesses analíticos imediatos deste capítulo, 

enfocarei as concepções de racionalidade e de racionalização relativas ao mercado 

capitalista e ao Estado, aspectos fundamentais ao contexto de São José dos Campos, 

ora apresentado.  
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Para Weber, as características do Modo de Produção Capitalista 

desencadeado pelo advento da Segunda Revolução Industrial provocaram profundas 

alterações nas lógicas de organização da sociedade europeia, condição nitidamente 

expressa nas instituições sociais e políticas regidas pelos mesmos princípios desse 

modo de produção, sumariamente fundamentado na Ideologia da Racionalidade 

(Ibidem).  

O sociólogo Richard Sennett na obra “A Cultura do Novo Capitalismo” (2006), 

destacou que a instabilidade figurava como principal característica do Mercado 

Capitalista durante os séculos XVIII e XIX. Parafraseando a célebre frase de Karl 

Marx, “tudo que é sólido se desmancha no ar” em referência à claudicância do Sistema 

Capitalista, Sennett salientou que a imprevisibilidade de lucro estava diretamente 

relacionada à ausência de parâmetros relativos à administração financeira e 

principalmente à apropriação da força de trabalho, cujos ritmo e volume de produção 

não se encontravam plenamente sob controle.  

As fábricas do início do século XIX certamente associavam uma rotina 
embotadora à instabilidade do emprego; não só os trabalhadores careciam 
de força e proteção, como as próprias empresas frequentemente eram mal 
estruturadas, estando, portanto, expostas a um súbito colapso. Existe uma 
estimativa de que, na Londres de 1850, 40% dos trabalhadores fisicamente 
capazes estavam desempregados; o índice de falências de novas empresas 
superava 70%. […]. Até o fim do século XIX, a operação de todo o ciclo dos 
negócios não era entendida de um ponto de vista estatístico. Eram esses os 
tipos de dados que Marx tinha em mente ao descrever a instabilidade material 
e mental da ordem industrial (SENNETT, 2006:26-27) 

 

Neste contexto, as altas taxas migratórias destinadas às cidades figuravam, ao 

mesmo tempo, o aumento das demandas de mercado, bem como uma maior 

propensão a crises sociais. Nota-se assim que o lucro objetivado pelos capitalistas 

não dependia exclusivamente da reorganização do processo produtivo em si, mas 

também do controle daqueles cuja mão de obra era apropriada pelo capital.  

A partir do final do século XIX e início do século XX, o pleno controle do 

processo produtivo (baseado essencialmente na calculabilidade e na predicabilidade) 

figurou-se como axioma da Administração Industrial frente às vicissitudes do Mercado 

que, sob essa perspectiva, tomaria o trabalhador como principal aspecto a ser regrado 

e disciplinado.  

As inovações técnico-científicas cada vez mais presentes no contexto fabril 

(principalmente por causa dos maquinários) tornavam o ambiente industrial em um 

espaço padronizado, hierarquizado segundo critérios quantitativos e técnicos 
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definidos por um grupo de indivíduos especializados, para os quais as pulsões 

individuais e subjetivas eram plenamente desprezadas, objetivando, em suma, a 

maximização da capacidade operacional  para satisfação das necessidades 

qualitativas e quantitativas impostas pelo Mercado (SELL,2012; SANTOS, 2015). 

Conforme pontuado no capítulo anterior, uma vez fundamentada a des-

subjetivação das práticas laborais a partir da cisão Ontológica, o trabalho, no contexto 

econômico pautado na produção industrial é assimilado como extensão do caráter 

mecânico de produção, passível de ser calculado, ou em outras palavras, 

racionalizado.  

 
Podemos chamar a esse princípio de dissociação do processo de trabalho 
das especialidades dos trabalhadores. O processo de trabalho deve ser 
independente do ofício, da tradição e do conhecimento dos trabalhadores. 
Daí por diante deve depender não absolutamente das capacidades dos 
trabalhadores, mas inteiramente das políticas gerenciais. (BRAVERMAN 
apud RIBEIRO, 2015:67) 

 

Para Weber, a consolidação dessa lógica organizacional, evidente na 

formalização da Fase Monopolista do Capitalismo, ocorreu junto ao desenvolvimento 

de instituições atuantes no processo de racionalização da vida social que, conforme 

Habermas consistiu: 

 
[…] ampliação dos setores sociais submetidos a padrões de decisão racional. 
A isso corresponde a industrialização do trabalho social, com a consequência 
de que os padrões de ação instrumental penetram também em outros 
domínios da vida (urbanização dos modos de viver, tecnicização dos 
transportes e da comunicação). […] A “racionalização” progressiva da 
sociedade está ligada à institucionalização do progresso científico e técnico. 
Na medida em que a técnica e a ciência penetram os setores institucionais 
da sociedade, transformando por esse meio as próprias instituições […]. 
(HABERMAS, 1968:45) 

 
 

 Para Weber a racionalização está intrínseca na formação do Estado Moderno, 

o qual, consequentemente, exerceu o domínio racional-legal75 sobre  a sociedade a 

partir de uma estrutura de poder burocrática que, em suma, sob a rigorosidade 

Administrativa Racional, instrumentalizou medidas que asseguraram a “harmonização 

entre capital e trabalho”, sendo, portanto, uma instituição fundamental para o 

desenvolvimento do Capitalismo (SANTOS, 2015:109; MALISKA,2006). 

 

 
75 Consiste na crença sobre a validade indelével dos regulamentos legais estabelecidos racionalmente, ou seja, um regramento 
impessoal e sistemático que permita a previsão da ação e seu subsequente controle (MALISKA,2003:24) 
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[…] historicamente o “progresso” em direção ao Estado burocrático, que 
sentencia e administra na base de um direito racionalmente estatuído e de 
regulamentos racionalmente concebidos, encontra-se em conexão íntima 
com o desenvolvimento do capitalista moderno. A empresa capitalista 
moderna fundamenta-se inteiramente, sobretudo, no cálculo. Para sua 
existência, ela requer uma justiça e uma administração, cujo funcionamento, 
pelo menos em princípio, possa ser racionalmente calculado por normas 
gerais fixas, do mesmo modo que se calcula o rendimento provável de uma 
máquina. […] (WEBER,2004: 530) 

 
 

Com base na Lógica Racional-Legal, o Estado se utiliza de diferentes medidas 

no processo de regulação social em prol do que é essencial no Capitalismo: o lucro.  

Segundo Weber, o uso da violência é algo que lhe é específico, legitimado pelo 

princípio de garantia do “funcionamento racional da sociedade”, regido por um 

comando militar centralizado (MALISKA: 2006). 

Outro aspecto relativo à ação reguladora do Estado consiste na intervenção na 

vida material da sociedade (conforme apontado por Habermas), cujas medidas 

derivadas de uma estrutura burocrática racionalmente estabelecidas, objetivam a 

administração do processo de reprodução das forças de trabalho, tratando-se assim 

de uma pulsão interventiva que emerge na própria natureza do Estado Moderno 

(SILVA,1984). 

Conceitualmente, “força de trabalho” refere-se ao momento de “manutenção do 

trabalhador enquanto tal”, consistindo no suprimento das necessidades básicas que 

garantem seu valor de uso pelo Capital (alimentação, habitação, transporte, vestuário 

e higiene). Logicamente, caberia ao valor pago pela compra da força de trabalho 

(salário), ser a principal fonte para sanar tais necessidades; contudo, este é 

tendencialmente abaixo de seu real valor. (Ibidem:06-07).   

Sob o contexto do Capitalismo Monopolista, quando o Estado passa a assumir 

a reprodução ampliada das forças de trabalho (incluindo saúde, qualificação técnica e 

assistência social), garantiu o “salário indireto” referente ao valor não pago pelo 

Capital, viabilizando rentabilidade e estabilidade para o funcionamento desse Sistema 

Econômico.  

 
Duas seriam as finalidades do Estado neste domínio do consumo coletivo da 
classe trabalhadora: a) aumentar a taxa de mais valia relativa pelo 
crescimento da produtividade do trabalho; b) controlar politicamente a classe 
trabalhadora. "Esta efetiva gestão-regulamentação […] da força de trabalho, 
aí também compreendidas as novas formas de normalização disciplinar e de 
submissão às relações político-ideológicas capitalistas... tornam-se 
consubstanciais das relações de produção capitalistas… […] 
(SILVA:1984:07) 
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As transformações econômicas que alteraram o cenário mundial a partir do 

século XX, dentre outros fatores, dependeram diretamente do aprofundamento do 

processo de racionalização do sistema produtivo associado à administração Sócio-

política exercida pelo Estado, atuante principalmente na formalização de um modo de 

vida calcado na ideologia de consumo em massa.  

Os Estados Unidos são emblemáticos neste aspecto, cujos avanços 

tecnológicos resultantes do período entre Guerras, bem como a profunda 

racionalização dos modos de produção em resposta às demandas da Segunda Guerra 

Mundial, endossaram a Lógica Administrativa Fordista de produção sustentada pela 

orientação Keynisiana do Estado, condições essas imprescindíveis para a 

consolidação da hegemonia estadunidense no Sistema Capitalista Moderno Colonial.  

 
[…] Isso levou o fordismo à maturidade como regime de acumulação 
plenamente acabado e distintivo. Como tal, ele veio a formar a base de um 
longo período de expansão pós-guerra que se manteve mais ou menos 
intacto até 1973. Ao longo desse período, o capitalismo nos países 
capitalistas avançados alcançou taxas fortes, mas relativamente estáveis de 
crescimento econômico […]. O fordismo se aliou firmemente ao 
Keynesianismo, e o capitalismo se dedicou a um surto de expansões 
internacionalistas de alcance mundial que atraiu para sua rede inúmeras 
nações descolonizadas. […] (HARVEY, 2008:125. Meus grifos).  
 

 

Embora a década de 1970 tenha marcado a História como momento de crise 

da sinergia entre o Sistema Capitalista e Estado (consumada na institucionalização 

do Welfare State), a dependência política, econômica e ideológica (fomentada pela 

condição criolla) do Brasil em relação ao Centro de poder Moderno Colonial, 

endossava-se a reprodução desse modelo de desenvolvimento que, por sua vez, não 

encarnou plenamente as mesmas características observadas acima, devido 

principalmente às especificidades sócio-políticas relativas à condição periférica na 

Economia Mundial. 

Nota-se, entretanto, que diante do plano de Governo do Prefeito Sobral, a 

instrumentalização do discurso racional em prol da conformação de um contexto 

político, social e material (urbano) assíduo à plena rentabilidade do Mercado e 

consumo de massa, é preeminente.  

Uma das primeiras medidas apresentadas visando estimular a arrecadação de 

ICM demonstra o interesse concreto em fomentar o consumo em larga escala no 

Município uma vez que, conforme será demonstrado adiante, tal plano foi 

implementado com a instalação da primeira Loja de Departamentos e de uma Rede 
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de Supermercados em São José dos Campos. Consequentemente, junto ao rígido 

controle tributário exercido pelo Governo Municipal, instaurou-se uma nova dinâmica 

comercial no município que culminou com a marginalização dos pequenos 

estabelecimentos, principalmente aqueles baseados em culturas de produção 

artesanal e manufatureira, tendencialmente de baixo fluxo de capital.  

Cabe salientar, contudo,  um aspecto preponderante referente a essa proposta, 

que residia no estímulo do senso de comunidade sobre a população que, segundo 

Sobral, cooperaria com o Poder Executivo para o “engrandecimento da cidade”.  

Em seu discurso, mediante a uma “lavagem cerebral”, consumir em São José 

dos Campos deveria significar um comprometimento moral da população com o 

desenvolvimento da cidade, correspondendo assim a um ato de afirmação de 

pertencimento a esta terra. Associado a isso, a criação do programa de premiação 

para aqueles que consumissem em São José, indicava iniciativas políticas que 

objetivavam estimular o hábito cotidiano de consumo, a fim de adaptar o contexto local 

para absorção de mercadorias derivadas da produção em massa de bens com 

elevado grau de padronização. 

Contrastando tal processo com a leitura de Quijano (2005) apresentada 

anteriormente, é possível notar que a iniciativa política institucional para integração da 

população de São José dos Campos ao Sistema Mundo Moderno Capitalista 

(Colonialidade) foi centrada no Discurso Racional que, além de legitimar a 

reorganização Burocrática do Estado local, instrumentalizou o fomento ao Mercado 

descaracterizando em grande medida o caráter público da Prefeitura.  

Com base em sua “Filosofia De Governo”, nota-se que o objetivo de Sobral em 

tornar o município atrativo ao Mercado não dependia exclusivamente da readequação 

das práticas de consumo da população, mas também consistia em tornar o Estado o 

principal requerente das demandas que deveriam ser atendidas por empresas 

privadas.  

Logo, entendo que o interesse coadunado com a implantação desta lógica 

político-administrativa consistiu em tornar o Sistema Capitalista onipresente na 

concepção e na regência da vida urbana, sendo, portanto, atuante na regulação das 

medidas relativas à reprodução da força de trabalho.  

Deste modo, segundo o plano de Governo de Sobral, a desestruturação da 

máquina pública (especificamente nos setores relacionados à infraestrutura) implicou 
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na instauração de uma cidade controlada pelo Mercado em benefício do próprio 

Mercado.  

Essa postura administrativa ficará cada vez mais evidente com o desenrolar do 

mandato de Sobral, principalmente diante das outras medidas implementadas por ele 

e por sua equipe na cidade. Contudo, cabe salientar que a análise ampliada deste 

período histórico em São José dos Campos também dar-se-á a partir das impressões 

dos vereadores, agentes diretamente envolvidos nesse Projeto de Poder.  

Embora tais indivíduos tivessem uma autonomia política limitada pelo Regime 

Ditatorial, muitas vezes relegada ao cumprimento de ritos necessários para a 

aprovação das determinações emanados do Executivo, é possível observar nas atas 

das sessões, diversas impressões dos vereadores relativas às mudanças 

institucionais, urbanas e sociais causadas pela gestão de Sobral. Tais falas, proferidas 

inclusive em debates e embates, nos permitirá reconhecer os limites e contradições 

da pretendida representação político institucional de Cidade Polo.  

Em 1970 a Câmara era composta por um quadro de vereadores eleitos em 

1968, havendo maioria emedebista em relação aos membros da ARENA: sete 

representantes contra seis respectivamente76. Durante sessão anterior à posse do 

Prefeito, o vereador José de Castro Coimbra (ARENA) foi eleito para presidir a Casa 

Legislativa.  

Considerado como uma pessoa próxima a Sobral, Coimbra deixou claro em 

seu primeiro pronunciamento como Presidente da Casa que ao ocupar essa posição, 

correspondera à vontade do Brigadeiro, que o considerava peça fundamental para 

viabilizar a comunicação e a harmonia entre os poderes Executivo e Legislativo. 

Contudo, ao invés da constituição de uma unidade política, os desdobramentos da 

Administração de Sobral alimentaram constantes estranhamentos entre os 

vereadores.  

Cerca de dezenove dias após a solenidade de recepção do novo Prefeito, nos 

anais da terceira sessão ordinária77, é possível observar algumas ponderações feitas 

pelos vereadores relativas ao Plano de Governo da atual Administração que, nesse 

ínterim, havia implantado medidas pautadas no plano de “tornar o município atraente 

para o Mercado”.  

 
76 Lista de vereadores em anexo (ANEXO 1). 
77 Ata da Terceira Sessão Ordinária da Segundo Ano da Sexta Legislatura Realizada pela Câmara Municipal de São José dos 
Campos aos Vinte e Três de Fevereiro do Ano de Mil Novecentos e Setenta  
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Em referência a este último aspecto, o vereador João Lopes Moreno (MDB) 

apontou a seguinte situação:  

 
“[…] Apresentei uma indicação com referência aos charreteiros do nosso 
município. Segundo informações que obtive eles estão impossibilitados de 
atravessar o centro da cidade […] [ os charreteiros e suas] famílias, que pede 
para que os vereadores desta Casa façam sugestões ao Prefeito, no sentido 
de que eles possam pelo menos, utilizar de uma ou duas ruas, que cortam o 
centro da cidade, para poderem trabalhar. Esperamos que a nossa indicação 
e o abaixo-assinado, encontrem a melhor receptividade do Executivo, no 
sentido de resolver o problema dessa classe tão laboriosa do Município.[…]”78 

 

No Plano de Desenvolvimento proposto por Sobral, o centro da cidade (Fig.02) 

consistia como principal espaço a ser regrado. O intuito de fomentar uma nova 

dinâmica comercial e, principalmente, de consumo, culminou com a proibição de 

diversos hábitos comuns ao cotidiano local. Lógica que também implicou a priorização 

desta região no processo de reforma da infraestrutura urbana.  

 

 
78 Ibidem: 02 a 03.  

Figura 2 - Localização espacial do centro e distribuição do comércio no final dos anos 
1960 (os pontos vermelhos representam os pontos de comércio)                            

Fonte: SIQUEIRA,2007:113) 
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As charretes, desde a década de 1940, estavam relacionadas à dimensão do 

consumo local, atendendo principalmente à população residente nas periferias da 

cidade que recorria ao centro para compra de mantimentos no Mercado Municipal.   

Obviamente, a proibição desta prática estava vinculada à iniciativa de 

racionalização do espaço urbano, impondo-lhe um novo regramento relativo à 

reprodução da força de trabalho conforme o Regime Econômico Hegemônico. 

Concomitantemente, considerando a Condição Moderna Colonial Criolla, esta medida 

pressupôs a superação do “atraso”, a fim de adaptar a população a um perfil de cidade 

moderna. Lógica esta reiterada diante do crescente fluxo migratório em que São José 

dos Campos era destino, recebendo principalmente indivíduos provenientes de 

contextos rurais. Consequentemente, o processo de “desencaixe” e “encaixe” a esta 

nova realidade, conforme pontuado pelo sociólogo José Maurício Domingues (2008), 

traduziu-se no cerceamento de determinadas práticas e no fomento à identificação ao 

espaço e práticas regidas pelo Mercado Global.  

Para alguns vereadores, entretanto, a postura racional adotada pelo Prefeito 

em seu Plano de Governo desconsiderava as crises sociais geradas pelo progresso 

industrial, representada principalmente pelo crescimento da pobreza provocada pelas 

altas taxas de imigração em contraste com o baixo grau de absorção da mão de obra 

pelo mercado local. Para o vereador Argemiro Parizotto de Souza (líder do MDB no 

legislativo) a extinção do Departamento de Assistência Social, embora justificável no 

aspecto técnico, não configurava uma atitude plenamente positiva para a população.  

 

“[…] Venho a esta tribuna para dizer a toda São José dos Campos que o 
MDB, dentro de sua linha de conduta, visando com objetividade atender aos 
reclamos da nossa cidade, se coloca ao lado da administração. Para tanto, 
ouvimos com atenção a explanação feita pelo Prefeito para que, realmente 
se possa conduzir a nossa cidade, dentro do destino que lhe está fadado, a 
ser a maior cidade do Estado de São Paulo. […] com o objetivo de 
acompanhar “pari-passu” todos os atos do Prefeito apoiados naquilo que sua 
Excelência fizer de certo para cidade, reservando-nos o direito de também 
orientar, de exigir aquilo que for do reclamo do povo. E sentimos, ouvindo 
êsse mesmo povo, que certos atos de Sua Excelência dentro de seu 
organograma de trabalho, no que tange ao D.A.S., no que tange a triagem 
que era feita pelo Departamento de Bem Estar Social, quase que provocou 
uma revolta popular. Realmente, São José dos Campos, pelas suas 
condições próprias e únicas, talvez, no concerto das demais cidades, é 
aquela que recebe o maior fluxo de operários, enganados pela aparente 
grandiosidade de nossas indústrias e absorção de mão-de-obra, aqui 
aportam e ficam ao ‘Deus dará’. […]. Hoje assisti como nos demais dias 
passados, quadros até chocantes, que exigem a nossa atenção numa análise 
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mais apurada da situação de São José dos Campos. Ouvimos com toda a 
atenção ao Prefeito, e se nenhum reparo fizemos, é porque, em tese, 
aceitamos as diretrizes de Sua Excelência. Mas, o que precisamos acordar é 
que o povo humilde, o povo miserável, o povo sofrido da nossa cidade, que 
vem dependendo da caridade pública e que, inegavelmente, tinha na 
Prefeitura, no setor do Departamento de Assistência Social, o seu apoio e a 
sua ajuda. […]. Então. sr. Presidente e nobres vereadores, precisávamos 
ponderar, pedindo a Sua Excelência, o Prefeito, que essa desativação que 
no aspecto teórico tem o seu valor e que, na prática vem a redundar em 
grande prejuízo àquela população sofrida, que não encontra guarida em 
qualquer ponto de nossa cidade.[…]. Fazendo isto estaria dando um 
tratamento humano, porque acredito que o Prefeito dentro do seu programa 
de ação, deve também analisar o aspecto humano, porque em verdade a 
administração deve ser cega, surda e muda, mas nunca desumana […].” 
[…]. 
[…] Ao folhearmos este projeto muito bem orientado, sentimos que o seu 
mérito, analisando em profundidade, tem o seu alcance e não pode ser 
criticado. Mas como vereador, e o vereador é o olho do povo, é o ouvido do 
povo, é o testemunho do povo, nós temos sentido, quase que diuturnamente, 
esses sérios problemas de pessoas desempregadas, passando necessidade 
que grassa, não só a nossa cidade, mas outras cidades com características 
idênticas a nossa. Portanto, humano que somos, pedimos a Sua Excelência, 
dentro daquele critério e aquele cuidado que sempre demonstrou em suas 
atividades públicas, para olhar com mais carinho para essa parte de sua 
administração"79 

Percebe-se que na fala deste vereador, a rigorosidade técnica assumida por 

Sobral tenderá ao aprofundamento de uma crise social já existente no município que, 

desde a década de 1950, assistia à crescente influência da produção industrial no 

processo de configuração da vida urbana. Neste sentido, ao institucionalizar uma 

lógica de gestão “empresarial”, Sobral expôs a sociedade local ao jugo das metas do 

Mercado Capitalista, promovendo a totalização do aparato produtivo, expresso em 

políticas estatais indiferentes às dimensões sociais existentes para além do caráter 

produtivo utilitário dos cidadãos. 

 Em resposta as colocações feitas por Parizotto, o vereador João Lopes Moreno 

fez as seguintes considerações:  

 
‘Nobre vereador, eu estou de pleno acordo […]. Contudo, V. Exa. há de convir 
com este vereador que, muita coisa se faz nesta cidade apenas com o intuito 
político e o que V. Exa. diz, é a pura realidade. E nós, vereadores, devemos 
dar esse voto de confiança a Sua Excelência, o Prefeito, porque nós temos 
assistência social, temos os mendigos, os pobres, mas o alicerce desses 
pobres, o alicerce da assistência social […] é o povo que contribui com o 
pagamento de impostos, cujo povo não está sendo beneficiado de acordo 
com a receita. V. Exe. observe bem, que o Jardim Paulista, a rua Henrique 
Dias, a rua Guararapes, Alto da Ponte, Vila Sinhá, Vila Letônia80, não 
recebem melhoramentos, não recebem rede de esgoto, não recebem 
sarjeteamento, não recebem galeria, não recebem meio-fio. Então, nós 
devemos desviar a administração para esse setor, porque é esse setor que 

 
79 Ibidem: 04 a 05 e 09 
80 São bairros que neste período compunham a periferia de São José dos Campos: Jardim Paulista (zona sudoeste; atualmente 
zona central); Alto da Ponte e Villa Sinhá (zona norte) e Vila Letônia (zona sul).  
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mantém a assistência social. Precisamos, então, restringir essas verbas para 
a assistência social e dar um pouco para aqueles que contribuem para o 
município com os impostos. […]”81 

 

Interessante notar que, embora esse vereador destaque outra faceta da crise 

social vivenciada pela classe trabalhadora nas periferias de São José dos Campos, 

seu entendimento sobre a gestão do bem-estar e da assistência social corroborou 

diretamente com a postura do Governo Sobral, uma vez que para ele, a otimização 

desses aspectos estava alicerçada na produção e no consumo revertidos em impostos 

pagos ao Estado. Por esta lógica de gestão, o trabalho e seu processo de reprodução 

são colocados como princípios absolutos das políticas públicas implementadas pela 

Prefeitura.  

Consequentemente, subjacente a estas iniciativas administrativas, 

fundamentou-se a noção de que o direito ao usufruto do espaço urbano dependia da 

condescendência da população com as práticas de trabalho e de consumo legitimadas 

pelo Estado.   

Desta forma, as precariedades sociais existentes no Município, bem como 

aquelas geradas ao longo do Governo Sobral foram encaradas como transgressão da 

ordem político-institucional, remediadas essencialmente a partir da ação policial, 

conforme demonstrou Sobral em fala durante a apresentação de seu Plano de 

Governo.  

 

“[…] Os meios que o administrador necessita para cumprir um pequeno 
programa de trabalho como que acabei de enumerar, são uma nova estrutura 
que se pediu […] E este administrador não vai resolver nenhum caso isolado, 
[…]. O administrador precisa estabelecer grandes contatos. O primeiro dos 
grandes contatos que o administrador deve ter e, contatos íntimos, dentro da 
harmonia de administração, serão os contatos com as autoridades políticas 
[…]. Teve a sorte esta administração de encontrar nas autoridades policiais 
deste Município, homens de grande valor e prontas a cooperar. Então, em 
combinação com o administrador, vamos exercer um policiamento ostensivo 
e preventivo do mais alto  grau e gabarito. De sorte que, se nós reprimirmos 
a vadiagem, se  nós incomodarmos, diuturnamente, aqueles que perambulam 
pela cidade, sem identidade e sem provar que tem emprego fixo, 
afugentamos -de nossa cidade aqueles transgressores em potencial […].”82  
 

 

 As questões pontuadas pelos vereadores Parizotto e Lopes Moreno relativas 

ao Departamento de Assistência Social não avançaram ou não foram aprofundadas 

 
81 Ibidem:09 
82 Ata da Segunda Sessão Ordinária Do Segundo Ano Da Sexta Legislatura Da Câmara Municipal De São José Dos Campos, 

Realizada Dezesseis de Do Mês De Fevereiro De 1970: 16 a 17.  Meus grifos.  
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em outras sessões, fato que consequentemente não alterou os métodos planejados e 

utilizados pelo Executivo para administrar a cidade. Contudo, adianto que ao término 

de seu mandato, Sobral apresentava um baixo apoio da classe política local, avessa 

a outras medidas relativas ao regramento da vida urbana desenvolvidas ao longo de 

sua gestão. 

Até este momento, embora Sobral tenha agido em conformidade com o plano 

de Governo apresentado, considero que em parte as diretrizes destacadas por ele em 

relação à readequação dos modos de vida local (para o fomento de novas dinâmicas 

de comércio e trabalho), já se configuravam no Plano Diretor elaborado entre os anos 

de 1968 e 1969.  

Apesar desse Projeto ter sido aprovado pelo Executivo somente em 1971, é 

provável que desde sua chegada a São José, Sobral e sua equipe já estivessem 

cientes desses planos, sendo igualmente plausível que sua indicação a Prefeito 

Municipal, realizada via determinação dos governos Estadual e Federal, tenha 

ocorrido sob o propósito de nomear um agente direto do Regime Militar para gestar a 

implementação de tais planos, levando-se em consideração o caráter estratégico da 

cidade em relação ao Plano Econômico Militar.  

Com o apoio financeiro do Governo Federal, via órgão do Serviço Federal de 

Habitação e Urbanismo (SERFHAU), a Prefeitura de São José dos Campos contratou 

a empresa SERETE S.A Engenharia, responsável pela elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Integrado do município (LESSA,2001: 179-185). 

As estratégias e os objetivos do PDDI (Plano Diretor Desenvolvimento 

Integrado) foram definidos segundo três eixos norteadores, os quais, em minha leitura, 

retomaram as “sugestões” do Plano CPEU USP ao definirem como premissa para o 

desenvolvimento, o incentivo ao crescimento industrial, a utilização e  a ocupação do 

solo, e principalmente, o fomento da representação de São José dos Campos como 

Polo Regional.  

 

“Pode-se por isso, estabelecer as seguintes premissas estratégicas, que 
conduzirão às diretrizes descritas no capítulo seguintes   
a) é necessário avaliar a capacidade de absorção de novas industrias, 
preservar e estimular condições para o seu estabelecimento; 
b) é necessário utilizar as estruturas físicas existentes e criar estruturas 
novas, com suficiente capacidade indutora, a fim de orientar uma ocupação 
do solo mais orgânica, mais econômica e mais aberta para a expansão;  
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c) é necessário estimular o desenvolvimento sócio-cultural da cidade, 
reforçando a imagem de São José dos Campos como polo regional no Vale 
do Paraíba.”83     

 

Em sequência, o Plano sintetiza a relação entre estes três pontos na seguinte 

frase: 

“A indústria poderá vir, se houver terrenos à disposição, recursos humanos e 
melhor ambiente, se a cidade for capaz de se  promover, se os custos do solo 
não forem encarecidos pelo estrangulamento físico da zona urbana” 
(ibidem:185, meus grifos)    

 

Percebe-se que o PDDI, ao pontuar a interdependência das representações 

espacial e sociocultural para a atração do capital industrial, demonstra a necessidade 

das produções material e simbólica do local para o êxito político e econômico do 

Projeto, principalmente da região central da cidade, assumida como espaço prioritário 

de regramento social e de representação de poder do Município. 

 

[...] Os debates sobre as alternativas de expansão urbana, realizadas com o 
Grupo Local de Acompanhamento e a Prefeitura, também contribuíram a 
adaptação de algumas teses. [...] 
d) a importância do centro (e de seus problemas a resolver) para a vida 
urbana, merece haver maior detalhamento das recomendações para esta 
área, permitindo ainda contribuir a reforçar a boa imagem da cidade, 
identificada com seu centro (ibidem:186, grifos meus). 

 

Em concordância com as premissas acima citadas, as metas do PDDI para o 

desenvolvimento social de São José dos Campos foram direcionadas principalmente 

ao fenômeno migratório, cujo principal problema caracterizado pelo Plano foi o 

“desajustamento” desses indivíduos em relação aos seus “padrões socioculturais”, 

conforme demonstrou a arquiteta e urbanista Sonia Maria Fonseca Bologna (2000) 

em sua tese dedicada à avaliação dos Planos Diretores implementados em São José 

dos Campos.    

O crescimento demográfico do Município, caracterizado por um aumento 
crescente da camada de nível de renda mais baixo, apresentou maiores 
problemas para os serviços públicos [...].    
Havia em São José dos Campos, uma defasagem significativa entre os 
padrões de vida da população, que se dedicava às atividades industriais, e 
os padrões sócio-econômicos de sociedade industriais de regiões mais 
desenvolvidas. Isto indicava que [...] um dos problemas centrais da Política 
de Desenvolvimento Social deveria ser a ação concentrada na integração da 
população em padrões modernos de vida urbana e a criação de condições 
de sua participação mais efetiva na vida sócio-cultural local (BOLOGNA, 
2000:131, meus grifos).       

 
83 SERETE AS ENGENHARIA. Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de São José dos Campos apud LESSA,2001:184. 
Meus grifos.  
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Segundo a mesma autora, a partir dessa percepção, o Plano Diretor definiu 

como prioridade os investimentos em setores que possibilitassem a integração dessa 

população aos “padrões de vida modernos”, indicando as áreas da Educação e da 

Saúde como esferas fundamentais para debelar essa condição social “desajustada”. 

Entretanto, com base nas falas e nas atitudes tomadas pelo Prefeito, os métodos de 

adequação da população se concentraram no regramento legal do espaço urbano, 

uma vez que toda a dinâmica socioeconômica do Município convergia para esta 

região.  

Diante disso, é importante salientar que tanto no PDDI quanto nas ações do 

Governo Sobral, a percepção sobre a necessidade da integração da população às 

lógicas contemporâneas de trabalho e de consumo, foram subsidiadas por preceitos  

discursivos relativos à Colonialidade do Poder, uma vez que a pluralidade cultural, 

bem como as condições objetivas de subsistência neste contexto, foram 

compreendidas por uma  ótica racionalista que os identificou enquanto exterioridade 

de um modelo de sociedade e de economia, integrando-os a essa ordem discursiva 

Moderna Colonial mediante as deslegitimações identitária e cultural.  

Durante sessão ordinária, o vereador Robson Marinho (MBD) demonstra esta 

lógica discursiva ao reiterar que as proibições impostas à circulação de carroceiros no 

centro da cidade necessitavam de uma maior fiscalização por parte do Departamento 

de Trânsito.  

“[…] Fizemos outra indicação, solicitando do Prefeito providências no sentido 
de que a Delegacia de Trânsito, ou quem de direito, exija a fiscalização 
referente ao trânsito de carroças e charretes pelas ruas centrais de nossa 
cidade. Isto se faz necessário, porque não podemos mais admitir que, numa 
cidade em franco desenvolvimento como a nossa, carroças e charretes 
transitem pelas ruas centrais da cidade, atravancando o trânsito […]”84 
 

 

A partir do segundo mês de mandato de Sobral, as medidas direcionadas ao 

centro da cidade tornaram-se cada vez mais presentes nas Atas da Câmara dos 

Vereadores.  

Os rumores sobre o desenvolvimento de estudos encomendados pelo 

Executivo objetivando um novo regramento do comércio local provocaram diversos 

debates na Câmara Legislativa Municipal. 

 
84 Ata da Quarta Sessão Ordinária Do Segundo Ano Da Sexta Legislatura Da Câmara Municipal De São José Dos Campos, 

Realizada Dois de Do Mês De Março De 1970: 02.  Meus grifos. 
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Durante o expediente dessas sessões, o pronunciamento dos vereadores se 

pautava na preocupação das possíveis implicações desses Planos sobre o pequeno 

comércio. 

No dia 2 de março de 1970, o vereador Robson Marinho pronunciou-se sobre 

a possível alteração no horário de expediente do comércio. A partir de sua fala, tal 

plano, aparentemente de baixo impacto na realidade local, revelou que o interesse na 

ampliação do consumo alteraria as lógicas das relações sociais vinculadas ao trabalho 

que, até aquele momento, eram subsidiadas por um contexto urbano não baseado na 

promoção e na otimização do consumo em massa.   

 

“[…] Senhor Presidente e senhores vereadores. Achamos, por bem trazer a 
esta Casa um problema, que vem afligindo de perto a classe comerciária de 
nossa terra. Temos o devido conhecimento de que existem pretensões de 
alguns, no sentido de que o comércio funcione até às 22 horas. Na qualidade 
de comerciário que sou, me sinto integrado ao problema. Portanto, senhor 
Presidente e senhores vereadores, em conversa com os integrantes da 
bancada do MDB, achamos por bem lançar um veemente apelo ao chefe do 
Executivo Municipal para que não proceda nenhuma transformação no 
horário do funcionamento do comércio. E, nesta oportunidade, vamos 
apresentar algumas justificativas do porque isto não deve acontecer. Estive-
mos das 18 às 19:50 horas, em reunião com os Diretores do Sindicato dos 
Empregados no Comércio em São José dos Campos. Sabemos que se este 
fato vier a ocorrer, os senhores comerciantes (quero ressalvar, não incluindo 
toda classe) iriam abusar da condição humana dos nossos comerciários, 
fazendo com que eles trabalhem maior número de horas. Nós sabemos que 
a própria legislação federal é contrária. Iria acontecer, inevitavelmente, um 
sacrifício ao estudante comerciário. Como representante da massa estudantil 
e como, comerciário que somos, não poderíamos deixar de lançar o nosso 
protesto. Se, realmente, isso se concretizar, será um verdadeiro desestímulo 
aos estudantes que exercem a função de comerciário em nossa cidade, 
porque esses elementos não poderão atender as exigências de seus patrões, 
que os obrigarão a trabalhar horas a mais, contrariando o contrato de trabalho 
firmado por ambas as partes. Esses elementos, pela sua condição de 
estudantes em cursos noturnos não poderão atender as exigências do 
comerciante. E inevitavelmente os seus serviços serão dispensados. Ora, 
senhor Presidente, um Prefeito que assume a chefia do Executivo Municipal 
vindo com cartas abertas dadas por toda a população, num testemunho de 
confiança, não poderá permitir que se desestimule o ensino e a elevação 
cultural de nosso povo. Isto, senhor Presidente, contraria a orientação de Sua 
Excelência, o Ministro Jarbas passarinho. Inevitavelmente, se o comércio 
tiver o seu horário estendido até às 22:00 horas, o empregado estudante será 
o grande prejudicado. Aumentar o número de horas não representa o 
aumento do poder aquisitivo por parte da população. Os senhores sabem que 
tal aumento, seria o desestímulo para os pequenos comerciantes. Isso seria, 
sem dúvida nenhuma, a falência do pequeno e médio comércio, porque se 
esses comerciantes pensarem um pouco, entenderão que não terão 
condições de pagar duas folhas de pagamento […]”.85 

 

 
85 Ibidem: 07 a 08.   
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Ao término de sua fala, o vereador  Robson Marinho disse que de acordo com 

o plano do Executivo, o comércio local deveria equiparar-se ao da Capital do Estado 

apresentando preços baixos e não assumindo o mesmo expediente, pois segundo ele, 

a perda de funcionários associada à alta na Folha de Pagamento causaria a falência 

do pequeno comércio, abrindo caminho para a predominância dos grandes 

comerciantes (Redes Comerciais)86. 

  Em defesa do Executivo e em resposta ao Robson Marinho, o vereador 

Francisco Eduardo Pintos Neves se pronunciou:  

 

“[…] O senhor Prefeito […] está criando possibilidades para o aumento da 
arrecadação […] a abertura do comércio até às 22:00 horas, optativamente, 
porque foi pedido ao sr. Prefeito um estudo tão somente que deverá ser muito 
bem pensado. Não são com argumentações incoerentes que vamos dizer que 
São José dos Campos não deve ter o seu comercio aberto até as 22:00 horas. 
Acredito que o nobre vereador Robson Riedel Marinho possa ter 
argumentações sérias, mas o jornal "O Vale paraibano", demonstrou uma 
incoerência total naquilo que publicou. Diz a notícia que: "com a abertura do 
comércio não se aumenta a receita da cidade" e, logo em seguida, diz: "vai 
estabelecer concorrência permitindo a sobrevivência dos grandes". […]  
[…]. 
[…] Inicialmente, sou a favor da abertura. Evidentemente que nós, como 
defensores da classe jovem de São José dos Campos, vamos verificar mais 
profundamente a questão. Mas, inicialmente, eu sou a favor. […]. 
[…] Agora, ao comerciário se ele deseja estudar, eu argumento da seguinte 
forma: eu prefiro dar comodidade á população, dando meios para uma melhor 
arrecadação, do que dizer que não abriremos o comércio por causa de alguns 
estudantes. […] 
[…] 
[…] Se nós falamos, pelas ruas da cidade que somos a favor de uma cidade 
desenvolvimentista, […] a abertura do comércio até ás 22:00 horas […] vão 
repercutir, diretamente, naquilo que diz respeito a situação econômica da 
Prefeitura, que é o ICM - a nossa maior fonte de arrecadação. E, com o 
aumento da arrecadação do ICM, a Prefeitura poderá dar melhores condições 
aos bairros de nossa cidade no que diz respeito a rede de esgoto, de água, 
de luz […]”87 

 

A crença positiva no discurso racional, traduzido no reordenamento da vida 

urbana em prol do aumento da arrecadação do ICM era majoritário na Câmara 

Municipal, inclusive no interior do MDB, no qual as colocações do vereador Robson 

Marinho não ecoavam entre os outros membros do partido. No entanto, é interessante 

notar que a percepção sobre as implicações sociais desse Projeto de Poder, 

pontuadas por esse vereador, não foram igualmente consideradas quando ele reiterou 

a necessidade da proibição da circulação dos carroceiros no centro da cidade, ato que 

 
86 Ibidem.  
87 Ibidem: 09:10 
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consequentemente também teriam implicações sobre o comércio. Evidentemente, 

como será exposto adiante, a pouca representatividade das classes sociais baixas no 

meio institucional, denota sobre quais indivíduos tal Plano de Cidade Polo recaiu com 

maior severidade. 

Ainda no mês de Março, foi aprovado o primeiro processo de autoria do 

Executivo dispondo sobre o regramento do espaço urbano. Esta medida, identificada 

como processo número 056/70, foi dedicada a regimentar “sobre limpeza, fechamento 

de terrenos, construção e reconstrução de muros e passeios” 88 conformando-se em 

uma iniciativa que objetivou a padronização do espaço urbano, definindo um perfil 

estético rigorosamente regrado e fiscalizado, conforme pode ser observado logo nos 

primeiros artigos deste processo.  

 

ARTIGO 1ₒ. Os terrenos não edificados, com frente para vias e logradouros 
públicos serão, obrigatoriamente, limpos e fechados nos respectivos 
alinhamentos, de acordo com a disposição desta lei. ARTIGO 2ₒ - Os terrenos 
referidos no artigo anterior serão fechados com muros de alvenaria ou  
revestidos de concreto, com altura de 1,80 m, dotados de portão vasado para 
fácil inspeção e limpeza quando: a) - situados em zona urbana, em ruas 
dotadas de iluminação pública ou de guias e sarjetas; b) - situados em zona 
urbana, em ruas dotadas de iluminação pública, guias, sarjetas e rede de 

água; c) - situados em  zona urbana, em ruas dotadas de iluminação pública, 
guias, sarjetas e redes de água e esgoto; d) - situados em zona urbana, em 
ruas dotadas de iluminação pública, guias, sarjetas, redes de água e esgoto 
e pavimentação. ARTIGO 3ₒ - A construção e reconstrução de muros, de que 
trata esta lei, será iniciada dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 
data da intimação ao proprietário. § 1 - O prazo para conclusão da construção 
ou reconstrução de que trata este artigo não poderá ser superior a 90 
(noventa) dias do seu início. § 2 - Tendo em vista a carência de mão de obra 
e material, o Executivo Municipal dará prioridade, nas intimações, aos 
terrenos mais centrais, aos situados em logradouros mais densamente 
edificados e aos que, por quaisquer circunstâncias, exijam providências 
urgentes. ARTIGO 4ₒ - Os proprietários de imóveis, edificados ou não, 
situados em vias públicas dotadas de guias e sarjetas, são obrigados a 
construir ou reconstruir os respectivos passeios e mantê-los em perfeito 
estado de conservação. ARTIGO 5ₒ - Os passeios referidos no artigo anterior 
terão os pisos de: a) - ladrilhos, quando situados em zona urbana central; b) 
- acimentados, quando situados nas demais zonas urbanas. ARTIGO 6ₒ - 
Somente serão tolerados consertos de passeios quando a área em mau 
estado de conservação não exceder a 1/5 (um quinto) da área total e não 
Fique prejudicado o aspecto estético e harmonioso do conjunto […]89 
 

 

Sob esta iniciativa, o Estado tornava-se onipresente no processo de 

fiscalização para a garantia do cumprimento dos limites derivados da nova ordem 

político-econômica por ele instaurada. Neste sentido, a padronização estética do 

 
88 Ata da Terceira Sessão Extraordinária do Segundo Ano da Sexta Legislatura, Realizada pela Câmara Municipal de São José 
dos Campos aos Dez Dias do Mês de Março de Mil, Novecentos e Setenta: 01.  
89 Ibidem. 
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espaço urbano exerceu as funções ideológica e material de afirmação do novo poder, 

submetendo a população como financiadora desse Projeto, representado no processo 

de reformulação da paisagem.  

Conforme a socióloga estadunidense Sharon Zukin salientou, a paisagem, além 

de constituída em grande parte pelas construções materiais, “é uma representação 

simbólica das relações sociais e espaciais” (ZUKIN 2000: 106), exercendo a função 

de localizar os indivíduos e as suas relações entre os grupos sociais e a materialidade 

circundante no interior dos limites estabelecidos pelo Poder preeminente. Portanto, a 

autora conclui: “Com frequência, o que observamos como paisagem – aquilo que é 

construído, escondido e que resiste – é uma paisagem do poder” (ZUKIN 2000: 106). 

 A menos de um mês após a aprovação desta lei, o processo número 108/70, 

dispondo sobre o regramento específico para o assim definido “perímetro nobre” do 

município (região central da cidade) foi apresentado pelo Executivo e aprovado pela 

Câmara. Esta medida, dentre outras proibições, restringia terminantemente a 

presença de vendedores ambulantes nessa região.   

Considerando este local como um espaço de convergência de grande parte dos 

citadinos, o interesse em imprimir uma nova lógica de sociabilidade adequada ao 

“padrão de vida moderno” teve como princípio o cerceamento de determinadas 

práticas de subsistência, implicando na adequação compulsória destes indivíduos às 

lógicas de trabalho e de consumo que a partir de então passaram a garantir o usufruto 

do espaço urbano. 

 
A Câmara Municipal de São José dos Campos aprova a seguinte lei: ARTIGO 
1ₒ - Fica expressamente proibido o comércio ambulante e a propaganda com 
alto-falantes, fixos ou volantes, bandas de música, fanfarras, tambores, 
cornetas e outros meios barulhentos, no "Perímetro Nobre" do Município, bem 
como num raio de 100 (cem) metros de escolas, hospitais, templos religiosos 
e repartições públicas/ com exceção quando das comemorações cívicas, às 
fanfarras e bandas marciais. § ÚNICO - Para os efeitos do artigo, o "Perímetro 
Nobre" tem início no cruzamento da rua Euclides Miragaia com Luiz Jacinto, 
segue por essa rua até encontrar a Avenida São José, segue por essa 
avenida até o cruzamento da rua Manoel Pedro de Carvalho segue  por essa 
rua até a rua Delfins Mascarenhas, segue por essa rua até a avenida Rui 
Barbosa, segue por essa avenida até a Avenida Engenheiro Sebastião 
Gualberto, segue por essa avenida até a rua Carvalho de Araújo, segue por 
essa rua passando pelas ruas Francisco Rafael e Antônio Sais até a rua 
Claudino Pinto, segue por essa rua até a rua Vilaça segue por essa rua até a 
rua Antônio de Paula Ferreira, segue por essa rua cruzando a Avenida 
Marechal Floriano Peixoto e encontrando a rua Eugênio Bonádio, segue por 
essa rua até a Avenida Dr. Nelson D'Avila, segue por essa avenida até a rua 
Euclides Miragaia, segue por essa rua até o ponto de partida, conforme planta 
que passa a fazer parte integrante desta lei. ARTIGO 2ₒ - Aos infratores, pelo 
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não cumprimento desta lei, será aplicada a multa de 2 (dois) salários mínimos 
vigentes na região e apreensão, dos bens. […]90 

 

A partir da imagem abaixo (Fig.03) é possível notar que as restrições impostas 

sobre o uso da zona central abrangiam a totalidade desta região urbana.  

 

  

As atas de aprovação dessas leis não apresentam registros de 

pronunciamentos por parte dos vereadores, indicando que possivelmente a integração 

desses regramentos aos parâmetros legais do município ocorreu de sob o apoio 

unanime do Legislativo.  

Durante sessão ordinária ocorrida dias depois da promulgação dessas leis, as 

tensões sociais podem ser vislumbradas a partir da fala do vereador João Lopes 

Moreno.   

 
90 Ata da Quinta Sessão Extraordinária do Segundo Ano da Sexta Legislatura, Realizada pela Câmara Municipal de São José 
dos Campos aos Dois Dias do Mês de Abril de Mil, Novecentos e Setenta: 02 

Figura 3- Croqui da área central de São José dos Campos 
fonte: SIQUEIRA (2007:72) 
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“[…] Tenho sido assediado nas ruas da cidade por pipoqueiros, ambulantes 
e vendedores, para saberem sobre projetos aprovados por esta Câmara. 
Para poder dar uma satisfação a população estive, hoje, em reunião com o 
Prefeito. Ele me informou de que não pretende prejudicar a ninguém. O que 
ele quer é que haja uma padronização, que esses vendedores usem 
uniformes e que sejam disciplinados. Portanto, essa lei não é para prejudicar 
ninguém mas sim para que o Prefeito possa, quando necessário, cassar o 
alvará, daqueles que não estejam agindo conforme os preceitos legais. Essa 
é, portanto, uma lei preventiva, que visa coibir os abusos, que porventura 
venham a ser praticados. Quanto aos alto falantes o Prefeito quer que haja 
um regulamento, que os mesmos não funcionem numa altura exorbitante, 
atrapalhando o sossego do público. Enfim, o que quer o Prefeito é ordem e 
disciplina. Era o que eu tinha a dizer. […]"91 

 

 Ainda no mês de Abril, o Prefeito Sobral ocupou parte do expediente da 

Câmara dos Vereadores para apresentar o balanço de seu Governo. Com base nas 

medidas adotadas desde sua posse, ele destacou que as condições atuais da cidade 

projetavam um cenário de bem-estar social pleno junto à alta rentabilidade da 

produção industrial.  

“[…] A cidade de São José dos Campos, esta grande cidade, no ano de 1970, 
terá as suas 218 indústrias faturando oitocentos milhões de cruzeiros novos, 
ou seja, oitocentos bilhões dos cruzeiros antigos. Já estamos nos 
aproximando da casa do trilhões. Nessas indústrias está operando 19.000 
empregados, recebendo um salário em média de 2,3% do salário mínimo, As 
nossas receitas somadas, das nossas contribuições para a área federal, área 
estadual e municipal, dará em 1970 um total de cerca de trezentos e vinte 
milhões de cruzeiros novos. O que quer dizer que, se nós fossemos uma parte 
separada da Federação, seriamos o 13° estado da República Federativa. Nós 
estamos, atualmente, com 22.000 crianças matriculadas nos cursos 
primários, quer no ensino público estadual, municipal ou particular. Nós va-
mos licenciar cerca de 7.000 veículos este ano em São José dos Campos. 
Em 1940, nós éramos em 35.000 habitantes; em 1950, 45.000; em 1960, 
77.000; e o senso de setembro deste ano, vai mostrar que em 1970, 148.000 
pessoas dependem de nós 22. Vinte e dois porque os senhores são em onze, 
e o grupo que compomos a administração da cidade, somos outros 
onze.[…]”92 
 

 

A partir desta colocação, o Prefeito destacou que os resultados obtidos deviam-

se à unidade da Classe Política Municipal, fato que segundo ele, fazia questão de 

expor quando questionado sobre seu método de Governo.  

 

“[…] Há pouco tempo estive no canal 9. Fui convidado para gravar uma 
entrevista o produtor do programa havia preparado o seu questionário. A 
primeira pergunta estava pronta e, ela era assim formulada: sr. Prefeito. Qual 
a relação que existe entre o Prefeito de São José dos Campos e a Câmara 

 
91 Ata da Oitava Sessão Ordinária do Segundo Ano da Sexta Legislatura, Realizada pela Câmara Municipal de São José dos 
Campos aos Seis Dias do Mês de Abril de Mil, Novecentos e Setenta: 03 
92 Ata da Décima Sessão Ordinária do Segundo Ano da Sexta Legislatura, Realizada pela Câmara Municipal de São José dos 

Campos aos Vinte Dias do Mês de Abril de Mil, Novecentos e Setenta: 06 
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de vereadores? Como V. Ex. faz para contornar os atritos surgidos?  Quais 
são os artifícios que V, Ex. usa para obter aprovação de projetos de seu 
interesse? Respondi ao produtor do programa em São José dos Campos não 
existem áreas de atritos entre o Executivo e o Legislativo, Nunca se sabe 
onde acaba o dever de um e começa o do outro; onde acabam as vantagens 
de um e começam as do outro. E lá não se usam artifícios para aprovação de 
projetos de interesse, dos nossos munícipes. Os projetos propostos são 
aprovados para o bem estar comum. O produtor se desinteressou 
obviamente, da primeira pergunta, e passou para a segunda. Então, meus 
senhores; senhor Presidente e nobres vereadores, aqui vamos gostosamente 
os dois poderes inovando e dando exemplos aos municípios. Com isso vamos 
desinteressando aqueles que pretendem o nada os derrotistas, os 
retrógados, os mentirosos, os aproveitadores, os entreguistas e os 
conservadores. Nós estamos com uma cooperação efetiva e desinteressada; 
e contamos com ela. Cooperação dos progressistas, dos bons cidadãos, dos 
homens de empresa, dos que querem ganhar o dinheiro, fruto do seu trabalho 
e com risco do seu capital. E, principalmente, com a colaboração 
desinteressada do generoso povo de modo geral. Vamos enfrentando os 
grandes problemas da cidade grande. Muitas vazes para resolvê-los temos 
que dispensar pequeníssimas minorias. E, aí surge o problema da pequena 
trava em frente a uma das farmácias da rua XV; dos bois e dos cavalos 
perambulando pelos bairros de grande poder aquisitivo; de alguns 
pipoqueiros; das charretes; da propaganda de alto-falante; dos bilheteiros e 
muitos outros. […]”93 

 

Levando-se em consideração que as sessões da Câmara eram transmitidas via 

rádio, a afirmação do Prefeito Sobral sobre a “cooperação progressista” composta por 

“bons cidadãos” que estavam conduzindo ao pleno desenvolvimento a cidade de São 

José dos Campos, traduziu-se enquanto um ato de afirmação discursiva que, oposto 

ás críticas, fruto de uma tendência “derrotista e conservadora”, reafirmou uma postura 

desobrigada do Executivo em relação às implicações e aos constrangimentos sociais 

derivadas de suas últimas medidas, bem como os reais interesses subjacentes ao 

Plano de Governo. Sob esta lógica, nas palavras do Prefeito, os estranhamentos da 

população em relação à gestão da cidade correspondiam a minorias que são 

“dispensadas” no processo de construção da “Cidade Grande”.  

Continuando sua exposição, o Prefeito destacou que graças às leis propostas 

pelo Executivo e aprovadas pela Câmara, a Prefeitura adquiriu uma estrutura pouco 

onerosa e mais dinâmica, possibilitando assim equilibrar o orçamento público que, 

segundo Sobral, dentre outras demandas, seria redirecionado para solucionar as 

precariedades na estrutura urbana (rede de esgoto e pavimentação).94  

Com a justificativa, contudo, de que os investimentos da Prefeitura deveriam 

priorizar áreas que trouxessem um retorno imediato aos cofres públicos, fosse a partir 

 
93 Ibidem. Meus grifos.  
94 Ibidem:07 

http://municípios.com/
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do pagamento de impostos ou taxas dos serviços urbanos aplicados, Sobral indicou 

essencialmente as áreas centrais da cidade, principalmente bairros territorialmente 

contíguos ao centro (Fig.04).  

 

“[…] Como é do conhecimento de V. Excelências, e relatada por mim da 
última vez que estive nesta Casa, aguardamos para janeiro do próximo ano, 
o plano definitivo dos esgotos desta cidade. Nós sabemos que, a partir de 
setembro os primeiros traçados fornecidos pela Cia. que planeja os nossos 
esgotos, já nos permitirá obter financiamento do Banco Nacional de 
Habitação. Enquanto isso não ocorre não poderíamos ficar de braços 
cruzados […]. Então, nós obtivemos soluções, que chamamos de "soluções 
de espera", […], adotar uma solução que vai satisfazer parte da cidade […] 
vamos atingir aquela área densamente populosa de Vila Ema, Jardim 
Maringá, Jardim Esplanada, Jardim Nova América e adjacências. E, por que 
estamos tratando dessa área, com prioridade […]? Porque nós sabemos que 
o valor empregado na rede de esgotos nessa área, terá retorno mais rápido. 
E, tendo um retorno mais rápido para os cofres públicos nós poderemos 
reinvestir […]”95 

 

 

Sem destoar do discurso apresentado quando exposto seu Plano de Governo, 

Sobral reiterou que diante das projeções relativas ao desenvolvimento econômico do 

 
95 Ibidem: 08 

Figura 4- Indicação espacial das áreas priorizadas no processo de 
restruturação urbana (sendo a área em vermelho relativa à região central, 

e as demais áreas coloridas àquelas contíguas ao centro) 
Fonte: Siqueira, 2007 (adaptado). 
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município era necessário ampliar as condições de atração de novas indústrias, não 

somente a partir de iniciativas de alteração dos costumes locais.   

 

“[…] Estamos empenhados em regularizar o tráfego da cidade. E claro que 
as primeiras medidas de modificação contrariam costumes arraigados. As 
primeiras medidas de modificação quebram tradições seculares, porque esta 
cidade já tem dois séculos. Mas tudo indica que um tráfego bem planejado, 
com bastante técnica e com muita honestidade de propósito, possa oferecer 
aos joseenses melhores condições. E, principalmente, deve em última 
análise, (não em primeira análise) beneficiar muito mais ao comércio. Nós 
possuímos em nossos arquivos alguns relatórios. Entre eles selecionamos 
uns dois ou três, que trazem no seu bojo, críticas bastante grandes quanto a 
falta de leitos para hospitalização em São José dos Campos. Há uma grande 
indústria aqui instalada, que constituiu um grupo de trabalho, para verificar se 
dobrava a sua área coberta e triplicava a sua capacidade de produção. Esse 
grupo de trabalho fez um relatório, de cujas cópias extraímos as seguintes 
informações: "desencorajamos o aumento, no momento, da área coberta, do 
crescimento de fabricação de nossa indústria, porque São José dos Campos 
não tem casa disponível, para ser alugada aos nossos técnicos e 
engenheiros. E, não tem número de leitos disponíveis para abrigar o 
crescimento de nossas atividades: Isto é uma realidade. A cidade, na atual 
situação, conta com 225 leitos, assim distribuídos: 129 na Santa Casa; 58 no 
Pio XII e 38 no Hospital N. S. de Fátima. 225 leitos, em hospitais gerais, 
apresentam uma insignificância em relação a proporção de habitantes e leitos 
oferecidos. Esses poucos leitos são fatores negativos, pois trazem o 
desencorajamento à instalação de novas indústrias; desencorajamento ao 
crescimento das indústrias existentes; Concorrem para o alto índice de 
mortalidade que temos em São José dos Campos, atingindo quase aos 
índices do Nordeste; Concorrem, também, para que a classe médica tenha 
uma tecnologia precária. Há fatos, que são públicos e notórios. […]. Somos 
forçados, se quisermos que venha para cá novas indústrias grandes, se 
quisermos que as indústrias aqui instaladas aumentem suas áreas, e 
aumentem a sua produção o seu faturamento, a atingir metas objetivas 
quanto à construção de hospitais. […]96 97 

 

O que se destaca nesta fala é que, com base no Discurso Racional 

Administrativo, calcado na garantia da harmonização entre capital e trabalho, o 

sentido de bem-estar humano assegurado pela Assistência Médica Hospitalar está 

fundamentado nos princípios de reprodução da força de trabalho, nos quais a 

rentabilidade industrial é a principal demanda a ser suprida.  Esta mesma lógica 

discursiva foi expressa por Sobral quando foi questionado pelo vereador Nadim Rahal 

sobre quais empresas o Executivo estava em contato ultimamente.  

 

“[…] Acredito que exista uma possibilidade de 85 a 90% da Chrysler se 
instalar em São José dos Campos. A Chrysler, à Mitsubishi e às outras 
indústrias, fazemos questão de frisar de que não estamos prontos a liberar o 

 
96 Ibidem:17 
97 Conforme explicação de Sobral, o objetivo era criar mais 600 leitos em dois anos. Para isso, sua equipe técnica planejou que 
a atitude viável seria a compra do hospital central (já existente), ampliação do mesmo para posteriormente repassá-lo para 
iniciativa privada.   
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pagamento de impostos e taxas. Nós temos a pretensão de que os 
administradores dessas firmas nos considerem, também, bons 
administradores. Nós temos a certeza de que eles sabem que são das taxas 
e dos impostos que vamos construir escolas para os seus empregados, 
pavimentar as ruas, fazer a iluminação, o urbanismo e cuidar da saúde 
pública. Para uma grande firma como a Chrysler, que vai empregar um capital 
de giro tão grande, uma dispensa a curto ou médio prazo dos impostos 
municipais, quase que significa para eles (calculando-se pelos 
computadores) um presente como una caixa de bombons ou um buquê de 
flores. Então, vereador Nadim, o que nós prometemos aos pretendentes a se 
instalar em nossa cidade, é uma grande experiência industrial que já temos, 
uma mão de obra especializada disponível; escolas de nível médio capazes 
de fazer mão-de-obra especializada; escolas de nível superior prontas a fazer 
técnicos de alto nível; bancos de ensaios de motores; túnel aerodinâmico e 
laboratórios extremamente especializados. Esta linguagem eles gostam de 
ouvir e se impressionam, nós continuaremos a usar a mesma linguagem 
ajudados por V. Excelências. Nós temos a certeza de que atingiremos a meta 
de 218 indústrias". […]98 

 

Nesta mesma sessão, Sobral comentou que ao longo de seus primeiros meses 

de mandado, as constantes reuniões com Prefeitos das outras cidades da região 

evidenciaram problemáticas comuns entre São José dos Campos e outras cidades do 

Vale do Paraíba. Sob essa contatação e em comum acordo com os Prefeitos dessas 

localidades, Sobral afirmou que estava em elaboração um Consórcio Regional de 

Cooperação Multilateral dos Municípios do Vale do Paraíba, a fim de oferecer 

respaldos técnico e material para a solução de problemas estratégicos da região.  

 

“[…] Atualmente, somos trinta e três administradores de trinta e três cidades 
deste Vale, que estamos prontos a dar os maiores dos nossos esforços. […]. 
E temos várias perspectivas. Uma delas, de se fazer uma sociedade que 
abrigue as nossas grandes máquinas pesadas. Ao invés de São José dos 
Campos comprar um grande guindaste valetador, para valetar os seus 
escoadouros de água, as cidades do Vale do Paraíba poderiam comprar uma 
única maquina valetadora que, somando os trabalhos das diversas cidades, 
poderia trabalhar numa média de 16 horas por dia dos 360 dias do ano e, cujo 
valor real estaria de acordo com o capital empregado. E quando falamos no 
guindaste valetador, falamos, também, nas máquinas de erguer postes, nas 
escavadeiras, nos tratores e em seus congêneres. […] A reunião de todos 
esses administradores, pode encontrar uma boa solução comum. Qualquer 
financiamento externo, seja qual for o seu valor, só é possível se houver 
aprovação do Senado Federal. Dificilmente qualquer uma de nossas cidades 
do Vale do Paraíba, conseguiria, isoladamente, a aprovação do Senado 
Federal para um financiamento externo. Mas, a integração do Vale do 
Paraíba, a Superintendência das cidades do Vale do Paraíba, conseguirá 
com facilidade a aprovação pelo Senado Federal de um empréstimo externo. 
E, nós já temos seguramente, um compromisso bastante viável de dois 
grandes empréstimos externos. V. Excelências, melhor do que eu, conhecem 
as vantagens de um empréstimo externo. Os empréstimos são maiores, os 
juros bem menores, os prazos são mais dilatados e os períodos de carência 
bem superiores. Os nossos problemas comuns, finalmente, tratados numa só 

 
98 Ibidem: 23 a 24.  
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direção num esforço de todos nós, os trinta e três administradores, terão 
soluções mais rápidas com menores custos. […]”99 

 

Segundo Sobral, a primeira reunião do Consórcio ocorreria nos próximos dias, 

cabendo aos membros definir quais medidas de auxílio mútuo seriam prioridade.  

O Plano de União dos Municípios, indicado por Sobral como SUDEVAP 

(Superintendência do Vale do Paraíba) consolidou-se enquanto CODIVAP (Consórcio 

de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba) o qual, como será demonstrado 

adiante, elaborou um Plano de Desenvolvimento Integrado que, em suma, generalizou 

para os outros Municípios da Região as medidas de adequação da população 

aplicadas em São José dos Campos,  o que  reiterou a posição deste município como 

referência regional de desenvolvimento político e econômico.   

Na documentação consultada não há registros que demonstrem a quem ou a 

que grupo deve-se a idealização deste Plano. Embora Sérgio Sobral tenha ocupado 

o cargo de presidente desta organização desde sua fundação, não é possível afirmar 

categoricamente que esta iniciativa tenha derivado de sua agência política.  

Segundo dados históricos, a intenção de se criar um Plano de Desenvolvimento 

comum era uma ideia recorrentemente discutida nas reuniões dos Prefeitos da 

Região, desde 1961, momento em que o processo de conurbação tornou-se possível 

com a instalação da Rodovia Presidente Dutra.  Com a promulgação da constituição 

de 1967, as organizações de cooperação multilateral em âmbito Municipal tornaram-

se juridicamente possíveis, fato que possibilitou a oficialização do CODIVAP em 10 

de outubro de 1970 (PONTES,2008:58)100. 

Conforme pode ser constatado até aqui, as atitudes do Executivo no processo 

administrativo da Cidade tinham grande receptividade na Câmara dos Vereadores que 

em diversas ocasiões, aproveitando a radialização das sessões, afirmavam ao público 

ouvinte que, mesmo com as críticas da opinião pública, o caráter técnico da 

administração apresentava êxitos e resultados importantes para o Município.    

 
99 Ibidem:13. 
100 Na 26° sessão ordinária em 8 de setembro de 1970 foi aprovado na câmara a participação de São José dos Campos no 

consórcio CODIVAP. Durante leitura do regimento interno três clausulas se destacam no estatuto deste órgão tendo em vista a 
centralidade de São José dos Campos neste plano: “Cláusula 6 – a região informada pelos territórios dos municípios associados 
será, para os fins desse CONSÓRCIO, havida comunidade territorial continua e homogênea, tal se não existissem os limites 
intermunicipais. Os serviços do CONSÓRCIO serão, seguidamente, prestados em toda a sua região sem descriminação de 
natureza, e suas instalações se localizarão de acordo exclusivamente com a maior utilidade e benefícios comuns. Cláusula 11 – 
os municípios consorciados se obrigam a adotar as medidas legais cabíveis para aprovação da legislação e demais atos 
necessários ao fiel cumprimento dêste Convênio.” 
Em relação a esta última clausula nota-se que, conforme a atuação política de Sobral em São José, a readequação legislativa 
para adequação institucional era algo previsto.  
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Durante sessão ordinária realizada após a última visita do Prefeito à Câmara, 

o vereador Robson Marinho destacou que a priorização de determinadas regiões da 

cidade no processo de melhoramento da estrutura urbana, embora contrastante com 

a precariedade generalizada do Município, faz parte de uma maneira técnica de 

administrar, ou em outras palavras, conforme a prerrogativa do Discurso Racional, 

trata-se de uma atitude neutra, sem interesse em oferecer privilégios.  

    

“[…] continuamos comunicando, uma vêz mais, a população de São José dos 
Campos que, para satisfação nossa, o chefe do Executivo Municipal, que 
muitas vezes tem sido severamente criticado pela opinião pública, tem os 
seus reais e inegáveis méritos como administrador. É do conhecimento de 
todos nós o plano de asfaltamento, que será, após a aberturara das propostas 
de concorrência pública levado a efeito em nossa cidade. Sabemos que, 
primeiramente, serão asfaltadas as ruas dos bairros cuja população tenha 
maior poder aquisitivo. Isto não é uma prioridade, mas, sim, uma técnica de 
administrar, porque êsse dinheiro, aplicado no asfaltamento, retornará mais 
rapidamente aos cofres da municipalidade, permitindo o asfaltamento de 
novas ruas. Portanto, com essa mesma presteza que o Prefeito Sobral 
procura atuar quanto ao asfaltamento, nós lançamos, uma vêz mais, o nosso 
apelo para que o Prefeito, com essa mesma disposição, entre no problema 
d'água e do esgôto, que, ainda, está um tanto superficial. Todos nós 
vereadores sabemos do cruciante problema da rêde de esgôto em São José 
dos Campos. Sabe nós que os bairros de nossa cidade não possuem a rêde 
de esgôto e que atende, no momento, precariamente apenas 6% da 
população joseense. Então esperamos que o Prefeito ataque com bastante 
vigor esse problema cruciante de São José dos Campos. […]”101 

 

Passados aproximadamente seis meses de mandato, o Executivo indicou para 

a avaliação da Câmara o Projeto de Lei (processo 309/70), assim definido em seu 

primeiro artigo.  

Artigo 1° – Este código contém medidas de polícia administrativa a cargo do 
município em matéria de higiene, segurança, ordem e costumes públicos; 
institui normas disciplinadoras do funcionamento dos estabelecimentos 
industriais, comerciais; estatui as necessárias relações jurídicas entre o 
Poder Público e os munícipes, visando disciplinar o uso e o gozo dos direitos 
individuais em benefício do bem estar geral.102  

 

Esta lei, aprovada sob o registro de 33/70, em meu entendimento, consumou 

os dispositivos de disciplinamento da vida urbana local, uma vez que tal conjunto de 

normas contemplou em amplo aspecto o regramento das atividades cotidianas, 

definindo desde padrões espaciais, estéticos e de higiene do comércio e residências 

até práticas sociais aceitáveis no espaço público.  

 
101 Ata da Décima Quinta Sessão Ordinária do Segundo Ano da Sexta Legislatura, Realizada pela Câmara Municipal de São 
José dos Campos aos Vinte e Cinco Dias do Mês de Maio do Ano de Mil Novecentos e Setenta: 10. 
102 Projeto de lei 33/70: 01 
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Embora já houvesse outras leis com estes mesmos perfis e propósitos, o código 

de “polícia administrativa” propôs um regramento global, reiterando inclusive normas 

já previstas em leis aprovadas no primeiro semestre do Governo Sobral.   

Constituída por 379 artigos, esta Lei apresentava distintas sessões contendo o 

regramento específico para cada tipo de atividade relativa ao espaço urbano, tais 

como: disposições sobre a higiene e a estética das vias públicas, habitações, 

comércios indústrias103; divertimentos e festejos públicos, anúncios e cartazes, 

trânsito em vias públicas, comércio ambulante, etc104. 

A apreciação deste Código na Câmara Municipal provocou uma reação de 

entusiasmo por parte dos vereadores. Dentre aqueles que se pronunciaram sobre esta 

matéria, o disciplinamento da população em relação à higiene representava um passo 

de suma importância para a consolidação de São José dos Campos como Cidade 

Polo, conforme fala do vereador João Lopes Moreno:  

 

“[…] Este projeto de lei, ora em discussão, vem mostrar a capacidade e a 
grandeza da nova São José dos Campos. Nós acreditamos que o nosso 
trabalho nesta Casa será reconhecido pela população, quando aprovarmos 
certos projetos de lei, vindos do Executivo, que há muito se faziam 
necessários, uma vez que nós vereadores não temos mais competência para 
apresentar projetos de reestruturação e referente à higiene do nosso 
Município. Por outro lado, cabe-nos a tarefa de estudar e analisar esses 
projetos e apresentar as emendas por venturas necessárias. Sabemos que o 
nosso Município é carente de serviço de higiene e de uma disciplina mais 
rigorosa nesse sentido. Sabemos que êste projeto de lei virá provar 
verdadeiramente, se São José dos Campos é a Capital do Vale do Paraíba 
ou não, com referência à higiene, principalmente. […] E, hoje, nós teremos a 
satisfação de aprovar este projeto de lei, que visa incrementar em nosso 
Município uma higienização mais perfeita. E com este projeto de lei, 
aprovado, o povo de nossa cidade terá oportunidade de trabalhar, 
conjuntamente, com a Administração da cidade, em favor de uma cidade mais 
limpa, mais ordeira e mais progressista. Se fôssemos analisar este projeto de 
lei em tôda a sua extensão, iríamos amanhecer aqui falando sôbre o mesmo. 
Apenas fizemos um apanhado para dar um colorido a este projeto de lei. Era 
o que eu tinha a dizer […]”105 

 

Assumindo a tribuna, o vereador Argemiro Parizotto de Souza, além de reiterar 

o caráter legítimo e positivo desse Código para a cidade e seus cidadãos, revelou sob 

quais preceitos legais o sentido de Polícia Administrativa este Código se baseava: 

 

 
103 O regramento apresentou normas específicas para cada tipo de comércio e indústria, classificados segundo o tipo de produto 
ofertado e produzido.   
104Esta lei está em vigor até a atualidade. As sessões dedicadas a higiene do espaço público, comércio e das residências 
encontram-se em anexo (ANEXO 2) 
105 Ata da Vigésima Quarta Sessão Ordinária do Segundo Ano da Sexta Legislatura, Realizada pela Câmara Municipal de São 
José dos Campos aos Vinte e Quatro Dias do Mês de Agosto do Ano de Mil, Novecentos e Setenta: 23.  
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“[…] Senhor Presidente e senhores vereadores. Este projeto, realmente, deve 
merecer a nossa aprovação, uma vez que vai policiar nos diversos setores, a 
ação dos munícipes. […] Trata-se de um trabalho exaustivo, que mereceu a 
atenção do Executivo, onde foram observadas as exigências legais, e a 
materia, a exemplo de todos os códigos, vem distribuída em "títulos" e 
"seções". Isto pôsto, o Ato Complementar n° 31, de 29/12/1966, definiu o 
poder de polícia como "a atividade da administração pública, que limitando e 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de atos ou a 
abstenção de fatos, em razão do interêsse público, concernente à segurança, 
à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao 
exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou 
autorização do Poder Público, à tranquilidade pública, ou ao respeito a 
propriedade e aos direitos individuais ou coletivos". Ora como se vê, a ca-
racterística do poder de polícia municipal ê eminentemente administrativa. 
Compete a este Legislativo tão simplesmente analisar êste instrumento que 
vem codificando e regulamentando a ação dos munícipes em relação à sua 
vida cotidiana. Em assim sendo, esta  atividade como está descrita dentro do 
Manual do Prefeito, trabalho que foi elaborado pelo Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal, de nada poderia valer à polícia do Município se não 
fosse dotada de instrumentos de coação, o que vale dizer de instrumentos 
coercitivos, que deem a capacidade de aplicar sanções através de multas aos 
infratores das disposições municipais. Este projeto, em conclusão, passado 
pelo exame desta Casa, será instituído como Código Administrativo desta 
Estância. Este projeto, conforme pudemos observar pela leitura, está 
estruturado dentro de princípios morais, de ordem e que deve ser submetido 
à consideração deste plenário. Ora, senhores vereadores, quando um 
Prefeito institui um Código Administrativo para uma cidade que saiu da fase 
provinciana para uma fase dinâmica, é justo que se institua medidas 
disciplinadoras, para que haja um funcionamento harmônico de todos os seus 
estabelecimentos […]”106 

 

Conforme a interpretação Weberiana sobre os processos de racionalização da 

sociedade moderna, a garantia da harmonia entre capital e trabalho perpassa por 

dispositivos que é próprio do Estado: o uso da coerção. Neste sentido, o Vereador 

Parizotto, ao demonstrar o embasamento jurídico do “Policiamento Administrativo”, 

tornou explícito que o intuito do Governo Sobral era a instituição de agentes que 

atuariam no processo de racionalização do espaço e das práticas urbanas, tendo 

como princípio a garantia “à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de 

atividades econômicas”.  

Diante disso, entendo que a partir deste instrumental jurídico, expressão 

máxima do Discurso Racional, que se consumou o exercício da Colonialidade em São 

José dos Campos, cuja deslegitimação identitária da exterioridade deste Projeto de 

Poder ocorreu no processo de afirmação do sentido de “cidadão joseense”, 

caracterizado pelas Diretrizes de Desenvolvimento Econômico preconizadas pelo 

Estado.  

 
106 Ibidem:23 a 24. Meus grifos  
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Sob esta lógica e em complemento com a fala de seus colegas, o Vereador 

Nadim Rahal comenta que somente com a rígida obediência a este código será 

possível a consolidação de São José como capital do Vale do Paraíba.     

 

“[…] o Código Administrativo […] vem trazer substanciais modificações […]. 
Fala-se, especialmente, no setor de higiene de vias públicas, higiene das 
habitações, controle de água e do sistema de eliminação, instalação e 
limpeza de fossas e assim por diante. Cuida, também, da higiene nas 
barbearias, nas peixarias, nos açougues, nos hotéis e nos hospitais. De 
maneiras que, senhores vereadores, não vamos nos preocupar com as 
multas. As multas têm que ser pesadas, para que haja respeito à lei. Aquele 
que tem o costume tradicional em São José dos Campos de despejar detritos 
à frente de sua casa, sujando aquele pedaço que deveria ser tão lustroso 
quanto à sua sala de visitas, este infrator tem que ser multado para aprender. 
[…]. Este Código Administrativo prevê uma limpeza absoluta em todos os 
setores de atividade em nossa cidade. Está de parabéns o Administrador da 
cidade se fizer cumprir, rigorosamente, o que preceitua este projeto de lei. 
Senhores vereadores, não vamos nos preocupar com as multas pesadas. 
Não vamos fazer emendas diminuindo-as, porque, assim, a infração 
continuará e os infratores recolherão as multas pequenas. Vamos estabelecer 
as multas do Código, para que se verifique em São José dos Campos um 
maior índice de higiene e limpeza. E assim a nossa cidade poderá ser 
considerada, sem dúvida, a cidade que mais cresce no Vale do Paraíba. 
[…]"107 

 

Cabe ressaltar que este regramento, especificamente para o comércio, abriu o 

caminho para a alteração na dinâmica do mercado local, pois sob esses parâmetros, 

foi impingida uma padronização dos serviços prestados mediante uma ostensiva 

fiscalização108.  

Concomitantemente, as condições e as exigências ofertadas pelo Poder 

Público para a regularização de determinados estabelecimentos em São José dos 

Campos tornaram viáveis a instalação de grandes redes comerciais, formando um 

cenário direcionado a um determinado perfil de comércio.  

Mediante a compra de imóveis em regiões estratégicas da cidade, a Prefeitura 

realizava a concorrência pública para a abertura de comércios de acordo com os 

requisitos por ela estabelecidos.   

Durante a Sessão Extraordinária em Setembro de 1970, foi apreciada uma 

matéria enviada pelo Executivo identificada como o Processo número 374/70, 

solicitando autorização para aquisição de imóvel na avenida Nelson D’ávila (interior 

do “perímetro nobre”). Sobre este Processo o vereador Fauze Metene pronunciou: 

 
107 Ibidem:26 
108 No Anexo 3 consta um exemplo de notificação enviada em nome do Executivo para a regularização estética do prédio 
comercial localizado no “Perímetro Nobre”.  
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“[…] Senhor Presidente e senhores vereadores. Eu queria solicitar, neste 
instante, a delicadeza da atenção dos senhores vereadores, para algumas 
considerações que nós vamos fazer a respeito de uma matéria da maior 
relevância para a história legislativa desta Casa, e, principalmente, para os 
destinos de São José dos Campos. Nesta noite, nós teremos a oportunidade 
de marcar, indelevelmente, a nossa passagem por esta Casa Legislativa. 
Temos a prerrogativa de, nesta noite, iniciarmos um novo ciclo de 
desenvolvimento para a nossa cidade. Se muita coisa nós fizemos até hoje; 
se muitas das nossas contribuições foram deferidas por esta Casa, este 
projeto, que passa por esta Edilidade, merecerá de nós uma atenção tôda 
especial, porque do nosso beneplácito dependerá o sucesso da nossa vida 
comercial, e da economia popular. Tôdas as facções políticas têm lutado, 
através dos tempos, para infirmar uma filosofia, que gira em tôrno de 
problemas salariais. O salário, infelizmente, nós não conseguimos atualizar 
dia a dia, mês a mês. Se, é verdade que nós podemos aumentar os salários, 
bem verdade é que se nós conseguirmos minorar os preços, nós estaremos 
fazendo com que o poder aquisitivo limitado do operário, das classes 
obreiras, possa ser aumentado, através da aquisição de maior quantidade de 
produtos. Pretende-se dar o ensejo da instalação, em São Jose dos Campos, 
de uma loja departamental. Loja departamental, que porá a disposição da 
nossa população produtos, cujo baixo valor aquisitivo, será traduzido como 
se fôra um aumento de salário. Foram feitas pesquisas de mercado, e 
verificou-se que os produtos de consumo médio - aquêles produtos que são 
consumidos por todas as camadas sociais - numa loja de departamentos, 
apresentam uma baixa de preços da ordem - de 10, 15 e até 20%. Uma loja 
de departamentos, como a que se pretende instalar em São José dos 
Campos e cuja média de faturamento gravitará em torno de Cr$ 300 mil 
cruzeiros mensais, com um decréscimo de 20%, representará cerca de Cr$ 
60 mil cruzeiros para a economia popular. Imaginem senhores vereadores, 
que se nós tomarmos como exemplo a aquisição de um simples pacotinho de 
gilletes, que num mercado comum custa Cr$ 2,40, numa loja de 
departamentos significará apenas Cr$ 1,80, Isso equivale dizer que, uma 
senhora, que vá adquirir este pequeno utensílio doméstico, terá uma 
economia de Cr$ 0,60 por unidade; o que, nós sabemos, quase permite a 
aquisição de mais 1 litro de leite. E para aqueles, que pensam que esta loja 
departamental tem um endereço certo, longe estão da realidade, porque 
quando nós tivermos o terreno à disposição, quaisquer categorias, até 
mesmo um consórcio ou um grupo de empresários da nossa cidade, poderão 
se candidatar para instalar esta loja departamental. […]  hoje, para a nossa 
satisfação a Prefeitura titular de um patrimônio de cêrca de Cr$ 300 mil 
cruzeiros, o que equivale dizer que, se nós adquirirmos mais uma área aquêle 
terreno terá o seu valor duplicado […]. Hoje nós temos a grande opção. A 
grande opção de incentivo, de estimulo a instalação de grandes empresas 
em São José dos Campos, com vistas a melhorar, sensivelmente a economia 
popular.[…]. Se nós permitirmos a vinda dessas grandes empresas o padrão 
que vem com essas empresas, por certo melhorará o próprio padrão das 
empresas locais. […]. A cidade precisa se preparar; a cidade precisa se 
aparelhar não só material, como também, espiritualmente, para enfrentar 
dignamente este surto de progresso. Cabe a nós outros, que compomos esta 
Edilidade, a grande responsabilidade de conseguirmos, nesta noite, o 
passaporte para o progresso. Quer queiram quer não a nossa cidade, que 
tem, hoje, cêrca de 130 mil habitantes, anseia por esta resposta da nossa 
Edilidade. Os srs. vereadores, nesta noite, darão a marca indelével da sua 
passagem por esta Casa de Leis, demonstrando a sua vontade de caminhar 
para o progresso, de caminhar em busca de uma posição de destaque para 
a nossa cidade, no cenário político - administrativo estadual. As minhas 
considerações, nesta noite, são apenas para dizer que os senhores 
vereadores poderão sair daqui felizes e merecendo o respeito e os elogios 
das gerações vindouras, porque nós poderemos, nesta noite, fincar o marco 
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inicial da grande arrancada do progresso em São José dos Campos. Era o 
que eu tinha a dizer".[…]109 

 

O tom exacerbado e apelativo do pronunciamento feito pelo vereador Fauze 

sugerem qual era o grau de importância desta matéria para o Plano de Governo do 

atual Prefeito.  

Nota-se assim que esta iniciativa pressupôs firmar a centralidade do Estado no 

controle e na administração do âmbito do consumo local, processo que por sua vez 

está intricado nas dinâmicas de reprodução da força de trabalho. Conforme apontado 

anteriormente, a normatização das atividades sociais relativas à dimensão reprodutiva 

do trabalho, para o governo Sobral, figurou-se enquanto pedra angular para atingir os 

objetivos postulados por sua gestão, os quais eram: alteração dos hábitos da 

população e implantação de um novo perfil de mercado e indústria. 

Ora, quando o vereador Fauze aponta que a instalação de uma loja 

departamental em São José dos Campos implicará o “preparo espiritual da população 

frente a curso do progresso”, demonstra-se a indissociabilidade dos modos de vida e 

o do regime de trabalho e de consumo pretendidos.  Alterando-se os hábitos alteram-

se também as necessidades, que neste caso deveriam ser supridas pelo consumo. 

Este, por sua vez, no Capitalismo Monopolista impulsionado pela Lógica Fordista, 

ocorre a partir do desejo de um determinado modo de vida criado e estimulado pelo 

próprio Mercado.  

 
produção de massa significava consumo de massa, um novo sistema de 
reprodução da força de trabalho, uma nova política de controle e gerência da 
força de trabalho, uma nova estética e uma nova psicologia, em suma, um 
novo tipo de sociedade democrática [...]. O Fordismo equivaleu ao maior 
esforço coletivo para criar, com velocidade sem precedentes, e com uma 
consciência de propósito sem igual na história, um novo tipo de trabalhador e 
um novo tipo de homem. Os novos métodos de trabalho são inseparáveis de 
um modo específico de viver e de pensar a vida. (HARVEY apud RIBEIRO, 
2015:69) 

 

Sob a leitura teórica de Walter Mignolo (2010), entendo que estes processos 

conformaram a Colonialidade sobre o município de São José dos Campos que, com 

base no discurso racional, buscou disciplinar a população sob a episteme e a 

hermenêutica definidas pelo Mercado Global.   

 
109 Ata da Décima Sessão Extraordinária do Segundo Ano da Sexta Legislatura, Realizada pela Câmara Municipal de São José 
dos Campos aos Dezoito Dias do Mês de Setembro do Ano do Mil, Novecentos e Setenta: 05. Meus grifos 
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Considerando estes aspectos, bem como a importância desta iniciativa para o 

Plano de Governo de Sobral, o caráter público da concorrência comercial para ocupar 

este imóvel apenas existiu na fala do vereador Fauze pois os interesses da Prefeitura 

eram outros.  

O vereador Robson Marinho, ocupando a tribuna em Sessão Ordinária ocorrida 

dias após a ocasião acima apontada, demonstrou sob quais condições tal 

concorrência estava se processando. Ao apontar a repercussão dessa concessão na 

opinião pública, este vereador, durante debate com o vereador Fauze Metene, revelou 

os interesses implícitos no Projeto:  

 

“[…] Quando o Prefeito de nossa cidade solicitou o beneplácito da Câmara 
Municipal para contrair uma divida, um empréstimo de Cr$ 9.600.000,00, a 
população não tomou conhecimento de que esta Casa teve participação 
direta nessas obras que estão se realizando. Mas quando esta Casa dá um 
sim, para se extinguir um DAS […] tôda a população joseense toma 
conhecimento, e critica veementemente esta Casa. Quando a população 
toma conhecimento que serão desembolsados Cr$ 260.000,00 para a 
desapropriação de uma área de terra para se dar graciosamente à uma firma 
particular e comercial, há revolta por uma parte da população que vai se sentir 
prejudicada, mas que não deixa de criticar a Câmara. Não compreendem eles 
que, se olharem por um outro ângulo, o consumidor, o povo de São José dos 
Campos, a grande maioria, será beneficiada com a instalação dessa casa 
comercial. O sr. FAUZE METENE, em aparte:- "Eu continuo a dizer que o 
jovem vereador está insistindo em levar algumas informações não 
condizentes com a realidade. Perdoe-me, jovem vereador, mas eu sou 
obrigado a aparteá-lo em benefício da nossa amizade, e da sua projeção no 
setor político de São Jose dos Campos". O sr. ROBSON RIEDEL MARINHO, 
interrompendo o aparteante:- "A nossa projeção, nobre vereador, só virá de 
acôrdo com o nosso próprio comportamento". O sr. FAUZE METENE, 
continuando o aparte "Então, acompanhando o seu próprio raciocínio, dizer 
que a Prefeitura vai doar graciosamente cerca de Cr$ 520.000,00. em 
detrimento da população é uma afirmativa...". O sr. ROBSON RIEDEL 
MARINHO interrompendo o aparteante: "Discordo, nobre vereador. Em 
detrimento da população não!  Êste vereador fez questão de mostrar dois 
ângulos; em detrimento de uma classe que será prejudicada…” O sr. FAUZE 
METENE, interrompendo:- "Que classe, nobre vereador?" O sr. ROBSON 
RIEDEL MARINHO, respondendo:- "A classe dos comerciantes, em favor do 
consumidor".  O sr. FAUZE METENE, continuando o seu aparte:- "Então, veja 
bem jovem vereador que Cr$ 520.000,00 torna-se irrelevante, quando a 
população de São José dos Campos obtiver um benefício da ordem de Cr$ 
60.000,00 num prazo de dez meses. O que a Prefeitura destinou para esse 
empreendimento, reverterá, de imediato, para a economia popular. E falar-se 
em detrimento dela e dos comerciantes, não vejo razão, porque essa classe 
não será efetivamente prejudicada... […] Então, jovem vereador, não há 
prejuízo de classes, porque o terreno estará aberto para aquele grupo de 
empresários, que melhor preencher as condições exigíveis para...". O sr, 
ROBSON RIEDEL MARINHO, interrompendo:- "Lojas Americanas S/A! […] 
O Valeparaibano deu, hoje, uma sugestão bastante oportuna: que se dê uma 
dilatação no prazo dessa concorrência pública. Nós sabemos que não se está  
dando graciosamente o terreno de uma forma direta, mas está cedendo 
indiretamente, porque vai ser aberta uma concorrência pública. Uma 
concorrência pública que nenhum comerciante, isoladamente, em nossa 



108 
 

cidade, tem condições para competir com aquela firma que irá concorrer que 
é a Loja Americana. Loja Americana esta, que esteve em São José dos 
Campos, há dois ou três meses passados, procurando terreno para se 
instalar, porque viu no desenvolvimento de nossa cidade uma vantagem para 
a instalação de uma sua filial aqui. Estava inclusive negociando em São Jose 
dos Campos. Entretanto vantagens maiores lhe foram oferecidas, porque ela 
vai participar com 99% de possibilidades na concorrência pública. Então, isto 
é muito mais interessante. E complementando a sugestão dada pelo "O 
Valeparaibano" de que se dilatasse o prazo para a concorrência pública, para 
a apresentação das propostas, exatamente para se dar tempo de formar um 
"pool" de comerciantes, que seria a reunião de capitais, para se ter condições 
de competir. Se essa concorrência for feita, abruptamente, nenhum 
comerciante ter condições de concorrer. Isto seria exatamente para 
demonstrar, a essa classe empresarial de São José dos Campos, que a 
Prefeitura, que tanto decanta "compre em São José dos Campos, compre em 
São José dos Campos", nunca ofereceu vantagem alguma ao comércio desta 
cidade, não venha posterior mente a reclamar. No momento, todos os 
comerciantes estão revoltados. A Associação Comercial já teve 
oportunidade, ao ser consultada por esta Casa, de mandar um longo parecer 
a respeito do assunto, manifestando-se totalmente contrária. […]".110 111 

 

Interessante salientar que semanas antes da apresentação da proposta de 

concorrência pública por parte do vereador Fauze, foi aprovado, na Câmara, o texto 

final do Projeto de Lei para a realização de campanhas para estimular o aumento da 

arrecadação do ICM no Município.   

 

A Câmara Municipal de São José dos Campos aprova a seguinte lei;  ARTIGO 
1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a promover, no presente exercício, 
campanhas e concursos destinados a incrementar a arrecadação do impôsto 
municipal sobre serviços de qualquer natureza. […] ARTIGO 4° - Os 
consumidores que reunirem documentos fiscais até atingir o valor mínimo de 
Cr$ 50, 00 (cinquenta cruzeiros) terão direitos a troca-los por um talão, 
numerado, fornecido pelo Departamento de Finanças e que concorrerá ao 
sorteio. PARAGRAFO 1° - Para cada grupo de Cr$ 50,00 (cinquenta 
cruzeiros) de documentos fiscais, será fornecido um talão numerado. […] 
ARTIGO 8° - Ao talão sorteado será entregue um automóvel zero quilômetro, 
que o Executivo fica autorizado a adquirir para esse fim específico. ARTIGO 
9° - O Executivo poderá instituir outros prêmios, desde que receba doações 
do comércio e da indústria, sem que deste fato ocorram outros ônus ao 
Município e sejam obedecidos os critérios adotados por esta lei ou 
regulamentos. […]112 113 
 

Sob estas iniciativas, portanto, formou-se um contexto cada vez mais regido 

pelos interesses do Capital, diretamente responsável pela definição dos direitos 

relativos ao uso do espaço urbano, condição legitimada por leis que 

 
110 Ata da Vigésima Oitava Sessão Ordinária do Segundo Ano da Sexta Legislatura, Realizada pela Câmara Municipal de São 
José dos Campos aos Vinte e Dois Dias do Mês de Setembro de Mil Novecentos de Setenta: 10 a 11 
111 Sob este mesmo regime de concessão, foi aprovado em Março de 1971 a instalação da rede de mercados PEG-PAG no 
perímetro nobre do município.  
112 Ata da Nona Sessão Extraordinária do Segundo Ano da Sexta Legislatura, Realizada pela Câmara Municipal de São José 
dos Campos aos Vinte e Oito Dias do Mês de Agosto de Mil Novecentos de Setenta:04 a 05  
113 Em 1971 este programa de premiação passou a premiar os bairros que mais consumiram na cidade, premiando-os com 
quadra poli esportiva. Interessante notar que esta atitude reitera o sentido de direito ao espaço urbano baseado no consumo, 
conforme outras medidas desenvolvidas desde o início do mandato do prefeito Sobral.  
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concomitantemente reduziam o Estado ao papel de garantidor da harmonia para a 

garantia do lucro.  

Passados doze meses de mandato, as contradições relativas às atitudes 

administrativas do Prefeito Sobral começaram a estimular posições polarizadas entre 

os vereadores.   

Desde meados de 1970, o Prefeito proibiu a ida de vereadores ao seu gabinete, 

mantendo o diálogo com o Legislativo apenas com alguns vereadores considerados 

como seus “porta-voz”114. Sob esta condição, a dita união entre os poderes exaltada 

por Sobral nos primeiros meses de mandato não se expressou no processo de 

reorganização dos parâmetros Legais e Administrativos do Município, cujos Projetos 

de Lei emanaram exclusivamente do Executivo, diminuindo o desempenho da Câmara 

na gestão do Município. 

Neste cenário, as falas de maior contundência em relação à gestão de Sobral 

couberam ao vereador Robson Marinho que, em diversas sessões comportou-se 

como dissidente em relação ao posicionamento assumido por seu Partido.  

Com isso, é possível notar contornos e nuances do Projeto de Poder instaurado 

em São José dos Campos, expresso principalmente nas tensões geradas nas 

disputas discursivas entre os vereadores, que a partir de determinados interesses 

expunham situações do Governo a fim de se autorreferenciar no cenário político local.  

Nos primeiros meses de 1971, o vereador Robson Marinho utilizou grande parte 

do expediente da Sessão Ordinária do dia 6 de Abril para expor que, durante um ano 

de mandato, o Governo Sobral acumulara incongruências em relação às suas 

propostas iniciais, fato que para ele se devia também à postura assumida pela 

Câmara, implicando diretamente sobre a desaprovação do Governo por parte de 

diferentes setores sociais. Ao iniciar sua oração, o Vereador comentou que suas 

atitudes para fiscalizar o Executivo, principalmente sobre os gastos com publicidade, 

lhe renderam ataques por parte do jornal local “Agora”, que, segundo ele, foi um dos 

meios midiáticos que receberam verbas para propagandear a campanha para 

estimular o consumo em São José dos Campos:  

 

“[…] Vossa Excelência bem o sabe que no fim do ano legislativo passado 
fizemos apresentar um requerimento solicitando de Sua Excelência, o 
Prefeito Municipal, que fornecesse a esta Casa, o montante gasto em 

 
114 Foram os vereadores João Lopes Moreno, Argemiro Parizotto de Souza e Fauze Metene que naquele ano migraram para o 
partido ARENA, formando junto aos vereadores Nadim Rahal, Paulo Akira Nakamura a chamada “bancada independente” para 
apoio absoluto a Sobral.  
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publicidade pela Administração do Senhor Sérgio Sobral de Oliveira, 
especificadamente. O Prefeito saiu por uma tangente e deu uma resposta 
"boba". Nós então queremos voltar aquele assunto, porque somente nesta 
oportunidade estamos reassumindo nessa cadeira nesta Câmara. Com 
relação a um certo jornal da cidade, que lhe dão o nome de "Agora", veio a 
chamar este vereador de "Vereadorzinho de interior", porque estava 
preocupado com a verba gasta pela Prefeitura em publicidade. Pois bem, nós 
vamos esclarecer a esse jornal e para a população. Queremos reafirmar uma 
vez mais a nossa conversa no momento é com a população de São José dos 
Campos. E lógico que aquela organização, aquele jornal tinha de se manifes-
tar daquela maneira. Com as altas verbas que vem recebendo para calar a 
bôca, qualquer um fica calado. O Prefeito de São José dos Campos destinou 
alguns milhões, que estão aí por volta da casa dos trinta para o jornal "Agora", 
naquela campanha do "Compre em São José dos Campos". Num raciocínio 
lógico, não tenham dúvidas os senhores, não tenha dúvida a população de 
São José dos Campos, que todas essas reportagens que saíram de página 
inteira, satisfazendo e sustentando a vaidade do Prefeito da cidade que 
saíram no jornal "Agora", indiretamente eram uma retribuição das verbas que 
eram destinadas aquele órgão. Então eles tinham de chamar o vereador de 
"Vereadorzinho do Interior", porque estava mexendo onde entrava o dinheiro. 
Eles queriam a permanência do Prefeito. Eles só falam bem do Prefeito, 
porque é interessante para eles manter essa posição. Quando nós fizemos 
bem intencionados um requerimento dirigido aquele órgão, para que 
continuasse na sua linha de conduta inicial, apresentando aos olhos da 
população os aspectos positivos e negativos da Administração, e citávamos 
que havia uma falta de planificação total na abertura das obras em São José 
dos Campos, e que era isso que eles tinham que falar nu jornal. Eles 
criticaram e até -"gozaram" o vereador. […]”115 

 
 

Referindo-se, no final do trecho acima, sobre a concentração das obras em 

determinas regiões da cidade (perímetro nobre), Robson Marinho revelou uma 

posição distinta da apresentada no ano anterior, na qual havia justificado tais medidas 

como um método administrativo do Prefeito, sem considerar tal atitude como algo 

passível de crítica frente ao estado precário em que a maioria da população vivia.  

Continuando sua fala, ao se referir sobre as falhas da Administração, Robson 

deu destaque à contradição discursiva do Prefeito Sobral referentes às justificativas e 

intenções que subsidiaram a reorganização da Prefeitura que, segundo ele, custaram 

o emprego de mais de duzentos funcionários:   

 

[…] Nós nunca deixamos de admitir que o Prefeito tenha as suas qualidades, 
tenha suas virtudes, mas posso enumerar inúmeras falhas da Administração. 
Pois bem, vamos começar por elas. Quando o Prefeito assumiu a 
Administração Municipal, fez questão de vir a esta Câmara convidado pelo 
Presidente da nossa Casa, que é senão um jogador do time do lado do 
Prefeito, que não joga contra em hipótese alguma, porque não lhe é 
conveniente. Então, o Prefeito veio aqui e de uma maneira bonita expôs a 
situação da Prefeitura Municipal; a situação financeira da Prefeitura, dando a 
entender que a situação financeira da Prefeitura era das mais calamitosas. 

 
115 Ata da Décima Sessão Ordinária do Terceiro Ano da Sexta Legislatura, Realizada pela Câmara Municipal de São José dos 

Campos aos Seis Dias do Mês de Abril de Mil Novecentos de Setenta e Um: 06. 

http://câmara.com/
http://maneira.com/
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Pois bem, por que o senhor Presidente, não Vossa Excelência, mas o titular 
da cadeira, não convida o senhor Prefeito para fazer uma exposição depois 
de um ano de mandato sobre a situação da Prefeitura Municipal? A atual 
situação financeira? A população quer saber a folha de pagamento do 
pessoal da Prefeitura, que está na ordem de um milhão e cinquenta mil 
cruzeiros por mês. Por que isso? Porque mandaram embora duzentos e 
sessenta e três funcionários, que ganhavam trezentos cruzeiros per mês. 
[…]”116 

 

Consequentemente, para ele, a postura passiva da Câmara em relação ao 

Executivo tornou os vereadores coniventes com essas falhas que tiveram 

desdobramentos diretos sobre o cotidiano da população, principalmente sobre o custo 

de vida daqueles que não tinham acesso aos direitos básicos de bem-estar urbano.  

 

[…] Povo de São José dos Campos, pessoas presentes a esta enfadonha 
sessão de Câmara, que não é senão igual a todas as outras, onde conversa-
se muito, discute-se demais, onde se prolonga até altas horas da madrugada 
e não se resolve nada. Vereador em São José dos Campos é para dizer sim 
ou não. E a grande maioria tem preferido dizer sim, acomodada no direito que 
lhe assiste, o mesmo direito que me assiste de falar. […].  Se os senhores 
querem -saber, a situação financeira da Prefeitura é hoje das mais precárias. 
A folha de pagamento do Pessoal da Prefeitura está orçada hoje em um 
milhão e cinquenta mil cruzeiros. […] Nós temos que salientar uma vez mais 
que os impostos estão começando a surgir. […] . Pois bem, a taxa da água 
já saiu. Todos vocês que me ouvem, tiveram no mínimo um aumento na 
ordem de cem-por cento. A água foi avaliada, nessas condições, em quase 
trezentos por cento em São José dos Campos. Até aí nada de novidade. 
Acontece que o que é preciso, que haja água em todas as casas, porque o 
povo paga a taxa de consumo mas quer ter água em sua casa. O Alto da 
Ponte117 não tem água, e não vamos discutir que este bairro e a Vila Sinhá 
não tenham água. O povo de tais bairros estão a reclamar desse 
melhoramento há mais de dez anos, através de pedidos de vereadores, que 
recebem abaixo-assinados, mas no fim não há água. […]”118 

 

Robson complementou em seguida esta observação, indicando que o 

progresso do município estava ocorrendo de maneira injusta, no qual a crescente 

insatisfação da população correspondia a medidas derivadas de projetos aprovados 

pela Câmara sem a devida apreciação:  

 

[…] a cidade é testemunha, e, talvez, este seja o primeiro pronunciamento 
mais agressivo ou mais extremado que estamos fazendo. […]. O nosso 
objetivo, nesta Câmara é acompanhar o progresso da cidade. Não podemos 
querer o retrocesso da cidade. Queremos um crescimento, desde que seja 
justo. Não adianta asfaltar uma rua no Jardim Augusta119, se o pessoal vai 
pagar um terço do valor da obra. Ora, não tendo o dinheiro para fazer tal 

 
116 Ibidem:07 
117 Alto da Ponte é o nome de um bairro da periferia da zona norte de São José dos Campos.  
118 Ibidem:08 a 09. 
119 Bairro que na época era periferia da zona sudoeste de São José dos Campos e que, apesar de estar fora do “perímetro nobre”, 
recebeu asfaltamento por estar localizada próxima da rodovia Dutra, região que segundo Sobral era “vitrine” da cidade.  
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pagamento, são obrigados a vender suas propriedades para fazer face a essa 
despesa.  Não pode ser assim. Então, nós estávamos dizendo, o jornal 
"Agora" fazendo propaganda, só elogios, reportagens de primeira página, 
estava sempre interessante. […]. Nós sempre enaltecemos inúmeras 
qualidades que tem o Prefeito, mas como oposição temos que mostrar a 
realidade, conversando com a população de São José dos Campos, porque 
é o único meio que temos de comunicação. Não tenham dúvidas os 
senhores.... Depois de marchas e contramarchas, impostos e taxas de água 
subindo assustadoramente, as áreas de atrito estão crescendo e se 
avolumando. Não fale do Prefeito a motorista de praça, nem a comerciantes, 
porque em estabelecimentos montículos a Prefeitura quer que faça dois 
banheiros, o que nós aprovamos através dos projetos que foram 
encaminhados a esta Casa pela Prefeitura Municipal. Todavia, não é possível 
não aprovar, porque a Prefeitura manda à Câmara de uma vez só: Código 
Administrativo, Código de Obras e Código Tributário, cada um com trezentas 
páginas. Não há vereador que aguente ler tôdas as peças de uma só vez. O 
processo é esse mesmo é jogar tudo e acumular de uma só vez, porque aí 
temos que olhar por cima e passam, no fim de contas "besteiras" como essas. 
E um absurdo construir dois banheiros, duas instalações sanitárias, dentro de 
um espaço que resume a maioria dos comerciantes de São José dos 
Campos. Então o problema é acabar com o pequeno comércio, é extingui-lo. 
Mas, não fale do Prefeito a comerciantes. […].120   

 

O pronunciamento deste Vereador evidencia que o processo de construção da 

representação identitária institucional de Cidade Polo ocorreu principalmente a partir 

da agência política de indivíduos alheios aos condicionantes sociais locais. Embora, 

no contexto ditatorial, a autonomia política dos vereadores estivesse limitada a um 

regime autoritário, a completa centralização Administrativa do Município pelo 

Executivo anulou vínculos da população com as representações políticas.  

Evidentemente, entendo que tal processo era representativo de uma estratégia 

de Governo deliberadamente arregimentada para cumprir o objetivo de fomentar a 

consolidação de um ambiente urbano e social assíduo aos interesses de elites 

industriais e comerciais. Desse modo, o cumprimento de uma agenda política e social 

exclusiva destes grupos, dependeu igualmente de uma lógica de administração 

restritiva que, conforme a fala do vereador Robson Marinho, colocou em prática uma 

lógica de desenvolvimento excludente.  

O vereador Fauze Metene, em resposta às “colocações” feitas por Robson 

Marinho, discordou que o progresso vivido pelo município de São José dos Campos 

era injusto, pois segundo ele, tratava-se de um processo natural pelo qual o país 

estava destinado a passar graças às suas condições únicas, sendo o aumento no 

custo de vida municipal algo plausível em relação ao Plano do Governo Sobral: 

  

 
120Ibidem: 10 a 11.  
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O vereador que ocupa a tribuna fez suas alocuções de forma brilhante e clara, 
e acredito que suas palavras foram ouvidas claramente pela população de 
São José dos Campos. Acredite também que a sua mensagem foram bem 
ouvida pela assistência presente nesta Casa nesta noite. Vou ser sintético, 
como Vossa Excelência pôde ensinar-me. Quando Vessa Excelência diz que 
não houve planejamento na Prefeitura... Aliás, devo esclarecer antes de tudo 
que sou membro da Equipe que assessora o senhor Prefeito Municipal. E, 
por um dever de lealdade, não por ser porta-voz do Prefeito, mas porque sou 
membro da Equipe, devo esclarecer o sr. Vereador […].  
[…] 
[…] O povo de São José dos Campos bebe uma água de altíssima qualidade. 
Estas palavras não são nossas, porque o Dr. Constanzo, que é uma das 
maiores expressões na economia política mundial, que ocupa a Presidência 
de uma casada crédito internacional, que é o First National Bank Of America, 
disse que somente o Brasil, nesse surto desenvolvimentista, nessa carreira 
desenfreada para a sua emancipação econômica, é o único país que tem 
condições de atingir o índice econômico do Japão. Um país só pode atingir 
essa situação, se ele cobrar o justo preço do seu serviço. O que vinha 
acontecendo em São Jose dos Campos, mesmo em outras administrações, 
era que o justo preço não estava sendo pago. Dava-se à população um 
serviço ao preço fictício. Era um benefício para a coletividade, mas que não 
correspondia à realidade. Quando se estabeleceu em níveis empresariais, a 
industrialização da água com justo preço, lógico que tal preço tivesse que ser 
acrescido de alguma coisa para corresponder ao seu real preço. Embora 
constituindo para a população um ônus, êste ônus reflete no recebimento de 
um produto de alta qualidade. […]. O quadro real do município é o seguinte: 
São José dos Campos pela sua atual conjuntura, pelo padrão administrativo 
em que se encontra, este sendo considerado pela, copula administrativa do 
país, como um município padrão. Num futuro próximo, todos os problemas 
municipais serão encaminhados à nossa cidade, para aqui encontrarmos 
exemplos a serem seguidos por outras comunas […]”121 

 

Interessante notar que a justificativa apresentada por esse vereador tem como 

referência uma instituição econômica estadunidense, reiterando uma retórica 

fundamental para legitimação política da Ditadura Militar Brasileira.  

Conforme a leitura de Mignolo (2010), o discurso Moderno Colonial regido pela 

hegemonia dos EUA desde meados do século XX, readequou o sentido da diferença 

colonial sob termos com referência à condição técnica de produção capitalista. Logo, 

o sentido de “subdesenvolvido” passou a caracterizar a defasagem socioeconômica 

que, sob o auxílio técnico financeiro de países desenvolvidos, seria superada 

mediante a condescendência da condição subalterna reiterada por intuições como 

FMI, BIRD e BID.  

Para o vereador Fauze Metene, a aceitação desse senso de 

“subdesenvolvimento” moderno/colonial, legitimou o caráter excludente de projetos 

econômicos que, em suma, naturalizaram seus aspectos impopulares, significados 

enquanto um “ônus a ser pago em prol do progresso”.  

 
121 Ibidem: 12 e 13. 
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A afirmação de que São José dos Campos é considerada pelo alto escalão do 

Governo Militar como uma cidade modelo, indica que este reconhecimento se deva 

provavelmente à obediência obstinada da Prefeitura às prerrogativas coloniais de 

adequações política e econômica estimuladas pelo Regime.  

Após esta última sessão, o Presidente da Câmara, vereador José de Castro 

Coimbra, também se expressou a respeito da oração do vereador Robson Marinho. O 

que chama atenção nessa atitude se deve ao fato deste ser o primeiro pronunciamento 

feito por este vereador em apologia a uma determinada temática que, nesse caso, 

pautou-se no Governo do assim mencionado “amigo” Sobral: 

 

“[...] senhores vereadores, povo de José dos Campos. Embora exercendo a 
Presidência desde o início do ano passado, assumiu a Prefeitura municipal 
de São Jose dos Campos, um companheiro e amigo, que veio administrar 
esta cidade. Em várias oportunidades fiz ver a esta Casa que havia 
necessidade de críticas à administração, porque já dizia, há muito tempo, 
Joaquim Nabuco: “Não existe governo que não erra”. E, se nós somos um 
órgão fiscalizador, além daquela função específica de órgão legislativo, 
caberia e cabe a esta Casa a fiscalização aos atos do senhor Prefeito 
Municipal. Concordo, plenamente, de que os poderes são independentes e 
harmônicos, como ficou bem definido ne nossa Constituição, e, como fez 
questão de frisar desta tribuna, um companheiro, há poucos dias.  Apenas no 
meu entender, para que exista harmonia, há necessidade de que exista 
respeito. E, a crítica para ser válida, necessariamente deverá ser uma crítica 
respeitosa, porque já ultrapassamos aquela época em que as autoridades 
podiam ser xingadas e achincalhadas ao bel prazer. E foram episódios que 
esvaziaram de tal forma a classe política, conduzindo-nos a um impasse 
doloroso, e, também, aqueles que fazem política por idealismo. E eu devo 
confessar de público, que acredito no idealismo do jovem vereador MDB 
porque o conheço de perto, não nesse conhecimento de um jovem cheio de 
entusiasmo, de arrufo, mas servindo a interesses que até ele mesmo posse 
desconhecer. Isto já aconteceu com outros antes dele, acontecerá de novo 
com outros depois dele, pois é naquele elemento cheio de idealismo, de 
patriotismo, de boas intenções, mas vazio de maldade, que pode ser 
conduzido a prestar um desserviço, quando acredita estar sendo útil. Tal 
elemento esquece apenas que está sendo, isto sim, um inocente útil. Afirmou 
o vereador algumas inverdades que nos parecem importantes dentro daquele 
plano que existe de conturbação. Não é possível modificar a imagem que 
existe do Administrador dentro da cidade. Esta imagem conta com uma 
parcela a favor e com uma contra. Existem na cidade, interesses 
contrariados, grandes interesses contrariados. E, existem até por doença 
aqueles que  torcem sempre para que as coisas não dêem certo, para que as 
coisas falhem, e, quando as coisas começam e dar certo, eles se irritam, eles 
se movimentam, eles se unem para tentar conturbar, para perturbar. O 
movimenta não é de São José dos Campos e o movimento não foi imaginado, 
e eu vou mais longe, não foi nem percebido por quem está sendo um  
instrumento. […] Felizmente as coisas não acontecem como desejam alguns, 
pois eles desejam que o navio afunde. Um outro aspecto que foi focalizado 
com bastante malicia, diz respeito a publicidade, ao dinheiro gasto com 
propaganda pela atual administração. Sabem os nobres vereadores e sabe o 
povo de São José dos Campos que, a comunicação é uma necessidade. […] 
[…] 
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[…] São José dos Campos, cidade esta que todos nós afirmamos ser a 
Capital do Vale do Paraíba, a Capital do Avião, a cidade que mais cresce. No 
entanto, a administração não pode dormir sob louros do passado. Há uma 
necessidade de se trabalhar pelo futuro, e quero exatamente, neste 
momento, colocar em definitivo uma pá de cal sôbre qualquer insinuação que 
se faça a respeito do Administrador em se promover, como se sair em jornal 
dependesse da sua vontade; ele sai em jornal porque é notícia, e é mesmo. 
Ele projetou-se de tal forma, que não há possibilidade de um jornal deixar de 
falar no Prefeito de são José dos Campos. […] O Prefeito Municipal está 
promovendo a cidade junto a quem interessa. Ora, meu Deus, se o jornal 
sente que o Prefeito é notícia, que existe um movimento na opinião pública e 
que ele precisa ir até o Prefeito para saber como é que vai a água, como é 
que vai o calçamento, como é que vai o esgoto, se o Prefeito vai sair, se o 
Prefeito vai continuar, é porque o Prefeito é notícia. […]. O Administrador 
atual poderá não estar mais aí, quando estas indústrias estiverem chegando 
em São José dos Campos. Poderá ter tomado outro destino, que talvez o 
agrade no que lhe convenha mais. O certo é que nós não podemos, sob pena 
de cometermos injustiças serias e graves, tentar modificar as coisas e criar 
fatos que não existem, ignorando fatos reais e de valor para nossa cidade e 
alardear que estamos trabalhando pela cidade. Tem que haver uma definição 
do que é trabalho a favor e o que é trabalho contra. […]”122 

 

Para o Presidente da Câmara, de maneira semelhante ao vereador Fauze, as 

críticas feitas à Administração devem-se principalmente, às atitudes deliberadamente 

contrárias ao Prefeito e ao seu trabalho de consolidação de São José dos Campos 

enquanto “Capital do Vale”.  Nesta lógica, as incongruências e crises geradas por este 

modelo de desenvolvimento são menores em relação à constituição de São José dos 

Campos como centro de poder. 

Conforme postulado pela episteme e hermenêutica Moderna Colonial, a 

configuração política, social e econômica dos centros de poder mundial correspondem 

à “marcha evolutiva da humanidade”, na qual países como os Estados Unidos 

representam o estágio máximo desse processo.  

Fundamenta-se o sentido “natural” dos modelos econômicos reproduzidos, 

legitimados mediante à condição subalterna em relação a esse discurso que, 

consequentemente, também é justificado sob a definição da exterioridade, figurados 

enquanto “agentes contra o progresso” ou “defensores do atraso”. 

No mês de Outubro daquele ano, o pronunciamento feito pelo Prefeito durante 

a inauguração da “Lojas Americanas”, registrado na Ata da Câmara, a pedido do 

vereador Fauze, evidenciou esta lógica discursiva: 

 

“[…] Senhoras e senhores. Indivíduos por demais conhecidos, sempre contra 
tudo e contra todos (exceção deles mesmos), vez por outra, falando nada, 

 
122 Ata da Décima Terceira Sessão Ordinária do Terceiro Ano da Sexta Legislatura, Realizada pela Câmara Municipal de São 
José dos Campos aos Vinte e Sete dias do Mês de Abril de Mil Novecentos de Setenta e Um: 04 a 08.  
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em nome de ninguém, para pessoa alguma, dizem que esta notável loja se 
inaugura por decorrência de privilégios recebidos. Que distorção odiosa! 
Fiquem certos senhores diretores que os 165.000 joseenses e a grande 
população das cidades vizinhas estão convencidos que devem aos senhores 
este enorme privilégio que são as Lojas Americanas. Não nos parece 
inteligente aquêle que se diz político e se insurge contra providências que 
facultam ao povo comprar 25.000 artigos selecionados, em lugar agradável, 
por preço acessível. Fazemos sinceros votos para que os negócios sejam 
prósperos e os lucros sejam propiciados pela quantidade de vendas e não 
por qualidade dos negócios. Desejamos que suas ações subam no mercado 
de capitais para que nossa gente obtenha, cada vez mais, melhores preços. 
Nesta data está colocado mais um marco do progresso da cidade. Ontem à 
noite, encerrando a Semana Comunitária, o eminente conferencista Prof. 
Vilhena Paiva declarou, com sabedoria, que a comunidade não deve ser 
conduzida pelo desenvolvimento, mas, sim, manobrá-lo de acôrdo com seus 
interesses. Chegou em São José dos Campos a hora da escolha; não po-
demos adiar a opção; ou crescemos respeitando a pessoa humana ou então 
inchamos sacrificando os homens. Pensando nisto […] ficamos imensamente 
felizes pela auspiciosa vinda do grupo da Philips S/A. Somente 20% desta 
imensa cidade possuem esgotos sanitários. Há que se recuperar atrasos 
como êsse, antes de reiniciarmos a grande marcha. […]. E a conjuntura do 
país em franco desenvolvimento. Aqui estamos nós, nesta grande casa de 
comércio. […]. Temos incontestes provas que seus diretores, muito antes de 
indagar o que a Prefeitura poderia fazer por eles, pensaram no que deveriam 
fazer pela cidade. Mais um que se junta a nós, a esta comunidade simpática 
e operosa; ao nosso desafio na conquista do 5° lugar entre as cidades deste 
grande Estado de São Paulo. (a) Sérgio Sobral de Oliveira. […]”123 

  

Posteriormente a apresentação do discurso, o vereador Fauze pronunciou-se 

sobre esta declaração: 

  

“[…] Senhor Presidente e senhores vereadores. Desde que o homem recebeu 
a classificação de "homo sapiens", quer significar esta nomenclatura, que o 
homem pode se valer do argumento, da palavra, para levar a sua mensagem, 
O desforço pessoal não caracteriza o homem de cultura, e aqueles que se 
julgam civilizados, devem fazer valer o argumento, através da palavra, do 
diálogo, para que uma mensagem seja levada adiante. Este introito, senhor 
Presidente, foi para justificar o nosso requerimento apresentado nesta noite, 
quando pedimos a inserção em ata do pronunciamento feito pelo Chefe do 
Executivo Municipal, quando da inauguração das Lojas Americanas. […]. 
Assim sendo, […] por tratar-se de mensagem que esclarece à opinião pública, 
principalmente pelo estímulo ao pequeno comerciante, eis que a instalação 
de uma loja departamental nesta cidade não tem vistas a prejudicar quem 
quer que seja, muito pelo contrário, pois considero a medida um estimulo aos 
pequenos comerciantes no sentido de aprimorarem os seus locais de 
trabalho, a fim de propiciar á população um ambiente de mercancia 
condizente com o padrão de usuários desta cidade. Queria lembrar uma 
figura: numa semana nós vamos a um restaurante; na semana seguinte 
vamos a outro; na terceira, se formos tomar uma refeição fora de casa, é 
evidente que nós vamos escolher aquêle restaurante que melhor nos serviu; 
igualmente, quando se vai em busca de socorros médicos; quando se vai a 
um consultório medico à procura de terapêutica; na semana seguinte, se se 

 
123 Ata da Trigésima Segunda Sessão Ordinária do Terceiro Ano da Sexta Legislatura, Realizada pela Câmara Municipal de 

São José dos Campos aos Cinco dias do Mês de Outubro de Mil Novecentos de Setenta e Um: 02 a 03.  
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vai a um outro facultativo, na terceira, é evidente, que procurar-se-á aquele 
médico que melhor dispensou cuidados e condições de cura  ao paciente. Em 
assim sendo, há uma triagem natural de atividades humanas, há uma triagem 
natural no relacionamento humano, no qual o homem procura sempre aquilo 
que melhor lhe atende, que melhor lhe satisfaz. E isso nós assistimos em 
quaisquer atividades do relacionamento humano. Trata-se de uma tendência 
natural, uma triagem natural de se procurar aquele ambiente que melhor 
atende, que melhor oferece, que melhor assiste. E assim que nós vemos a 
instalação de uma loja departamental. Aquêle usuário que sentir num 
determinado ambiente de mercancia, num estabelecimento mercantil 
melhores condições de atendimento, obviamente que êle vai se valer daquela 
assistência, daquele atendimento, e é por essa razão que eu queria mandar 
uma mensagem de estimulo aos comerciantes desta cidade, no sentido de 
melhorarem seus ambientes de trabalho, no  sentido de apresentarem à 
população artigos a altura dos usuários, a fim de que todos possam coexistir, 
progredir harmonicamente, porque esta cidade possui cento e sessenta e 
cinco mil habitantes e num futuro próximo, haverá uma população de 
trezentos, quatrocentos mil habitantes, e, obviamente, não será apenas uma 
loja departamental que irá atender às demandas desta cidade; haverá campo 
de atuação, emprego para todos aqueles que se encontrem em condições de 
atender à população joseense. Neste sentido nós queríamos efetivamente 
solicitar das casas de comércio de São José dos Campos que cada vez mais 
aprimorem seus ambientes de trabalho, dando fôrça à sua fôrça de trabalho, 
para que tôda a população veja, comparando, que tôdas as lojas, tôdas as 
casas comerciais da cidade estão a altura de atender ,o nosso povo. Era o 
que eu tinha a dizer […]".124 

 

A fala deste vereador evidencia o que o pesquisador Milton Santos caracterizou 

em sua obra “A Urbanização Brasileira” (1993) como “Cidades Corporativas”, terno 

que, em suma, representa as implicações urbanas das exigências para inserção 

nacional à nova ordem econômica mundial, associadas às necessidades internas do 

Estado autoritário. Sob estas condicionantes, Santos indicou que a priorização de 

fatores necessários para o êxito do plano econômico nacional deixou outras 

atividades, consideradas “não-prioritárias”, sob a “espontaneidade” do Mercado 

(SANTOS, 1993:108).  Neste sentido, o “movimento natural” apontado pelo vereador 

Fauze, constituiu parte do plano de desenvolvimento que, no caso do comércio, 

desconsiderou a assimetria econômica entre estes para impor a reorganização do 

mercado local. 

No ano de 1971, as iniciativas do Governo Sobral pautaram-se, principalmente, 

sob dois aspectos. O primeiro consistiu na aprovação da Lei de Zoneamento embutida 

no PDDI, a qual definiu o regramento de outras regiões da cidade tendo como região 

privilegiada a mesma já definida no ano anterior.  

 
124 Ibidem: 07 a 08. 
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Além disso, as Diretrizes para o Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba 

foram publicadas em meados daquele ano, repercutindo-se em novas iniciativas 

públicas do Executivo em 1972.  

Cabe salientar que a readequação legislativa do Município, exercida nos dois 

primeiros anos de mandato do Prefeito Sobral, agravou as crises política e social que 

em 1971 provocou o rompimento de alguns vereadores com o MDB.  

A Lei de Zoneamento Urbano, igualmente com outras medidas já aprovadas no 

ano anterior, configurou-se enquanto mais um mecanismo de dessubjetivação do 

espaço e  de imposição de novos hábitos a partir da reelaboração material e simbólica 

do espaço urbano.  

Esta lei estabeleceu a subdivisão do município em áreas territoriais urbana e 

rural, que tiveram seus perímetros delimitados. O espaço urbano foi subdivido em 

zonas que designavam áreas de uso específico, assim representados pela lei:  

 

I. Zona de predominância comercial - (ZpC); 
II. Zona de predominância Habitacional - (ZpH); 
III. Zona de predominância Recreacional - (ZpR); 
IV. Zona de predominância Industrial - (ZpI); 
V. Zona Industrial - (ZI); 
VI. Zona Especial - (ZE); 
VII. Zona de Expansão Urbana - (ZeU); 
VIII. Reserva de Áreas Livres nas Zonas de Expansão; 
IX. Zona Central - (ZC);125 

 

Destas áreas citadas, destaco a atenção a Zona Central (ZC) e a Zona 

Comercial (ZpC)126, as quais correspondem diretamente à proposição do PDDI para 

o fomento da representação da cidade como Polo Regional, baseado na promoção 

das áreas centrais. 

As Zonas de predominância Habitacional, subdivididas em A e B, foram um dos 

principais meios de expulsão da população pertencente às classes baixas das áreas 

de interesse público. As normatizações e as funções destas zonas, preconizadas pela 

lei, exigiam modelos de organização espacial e residencial que favoreceram as 

construtoras, incentivadas pelo Poder Público, que erigiram nessas zonas conjuntos 

habitacionais e residências para as classes média e alta.  

 
125 Projeto de Lei 40/70,1970:2. A Lei de Zoneamento foi embutido no plano diretor aprovado em dezembro de 1971, baseada 
nas leis n° 1606 e 1607 de 13/09/71 e 20/10/1971 respectivamente. 
126 Áreas destinadas a comércio atacadista e varejista, bancos, edifícios de escritório, locais de reunião, edifícios culturais e de 
ensino, edifícios habitacionais, hotéis, pensões, cafés, bares, confeitarias, restaurantes, praças de recreação etc. (lei1660/71). 
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A condição das parcelas menos abastadas da população agravou-se com a Lei 

de Loteamentos, regida pela proposta de adensamento da malha urbana feita pelo 

PDDI, que permitiu ao Poder Público o embargo e/ou a não realização de obras de 

infraestrutura em regiões localizadas fora de zonas priorizadas pelo Estado.     

  

A contenção da expansão horizontal, associada a política de construção de 

conjuntos habitacionais, somente para classes de renda [...] demonstra que o 

PDDI não considerou a parcela da população mais baixa, dentro da política 

habitacional (BOLOGNA,2000:112). 

Sob a lógica desta lei, o direito ao espaço urbano reservado às classes 

populares estava inerente a sua funcionalidade enquanto mão de obra, o que é 

evidente diante dos artigos que estabeleceram áreas destinadas à construção de 

conjuntos habitacionais populares contíguos às zonas específicas para a instalação 

de indústrias (Fig.05):  

 

  § 5º - As edificações residenciais na ZpI obedecerão ás seguintes restrições 

no uso do lote, além daquelas estabelecidas pelo código de Edificações: 

[...] 

d) será permitida a construção de conjuntos habitacionais na ZpI, nos moldes 

preconizados pelo BNH e obedecida regulamentação a ser editada a 

respeito.127 

 

Com a formação do Consórcio De Desenvolvimento Integrado, foi 

encomendada a elaboração do Relatório para o levantamento dos aspectos 

socioculturais, socioeconômicos, urbanístico, ecológicos e institucionais dos 

municípios da região, como também proposições de medidas cabíveis para a 

integração do Vale do Paraíba. O relatório referente ao ano de 1971 foi concluído e 

publicado em 1972, período no qual o Presidente do Consórcio era o Prefeito Sérgio 

Sobral de Oliveira. 

   

 

 

 

 
127 Ibidem. 



120 
 

 

O documento nomeado “Caracterização do Conhecimento Vale do Paraíba - 

CODIVAP 1971”, “diagnosticou” todos os aspetos supracitados, principalmente os 

“problemas culturais da população”, assim colocado no Relatório no capítulo dedicado 

ao levantamento sociocultural, no qual centrarei as minhas leituras que serão 

apresentadas a seguir. 

A estrutura de apresentação sobre o levantamento e proposições referentes ao 

contexto sociocultural do Vale do Paraíba consistiu, primeiramente, na breve 

caracterização da cultura da região, definida por duas categorias sociais: 

metropolitana e tradicional, que orientaram as interpretações e as metas propostas 

demonstradas no decorrer do capítulo.   

 

Já se disse que a Região do Vale do Paraíba atravessa, no momento, uma 
fase de mudança, do quadro de uma cultura tradicional e agrária, para o 
quadro de uma cultura industrial e metropolitana. A esses dois polos estão 

Figura 5- Croqui do Zoneamento urbano proposto em 1971. 
Fonte: SIQUEIRA 2007:118 
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relacionadas todas as informações recolhidas e as interpretações 
elaboradas. Cabe, portanto, caracterizá-los com maior exatidão.  
A cultura tradicional reúne as experiências e expressões que se organizaram 
em torno e a partir da agricultura de subsistência e de exportação - primeiro 
a cana de açúcar, em seguida o café - que funcionaram como linhas mestras 
de ocupação e uso da região. É tradicional, na medida em que conserva e 
favorece a conservação de procedimentos estabelecidos em função das 
atividades coloniais. Em contraposição a essa, começa a se definir uma 
cultura decorrente da instalação, na região, de indústrias numerosas, e 
devido ainda a um processo de acelerada urbanização. A ela corresponde o 
emprego de uma tecnologia avançada para produção, transportes e 
comunicações, tecnologia essa que favorece, sob inúmeros aspectos, a 
mobilidade e o progresso social. (CODIVAP, 1971:277, grifos meus) 
 

A partir dos trechos grifados, nota-se que a desconstrução da exterioridade, 

classificada como modo de vida tradicional é exercida mediante a perspectiva da 

Colonialidade criolla, que reduz as representações e identidades locais ao “atraso 

colonial” discordante da nova ordem econômica e política que “favorece a mobilidade 

e o progresso social”. O “desajustado”, portanto, é reiterado como expressão do 

“atraso espiritual”, incapaz de acompanhar o processo evolutivo histórico cultural do 

Vale do Paraíba e, consequentemente da humanidade, como pressupõe o discurso 

moderno/colonial, subjacente a perspectiva apresentada pelo relatório CODIVAP.  

Após a definição e a conceituação das óticas norteadoras do Plano, o Relatório 

CODIVAP destaca que as informações compiladas e as conjecturas vislumbradas 

tiveram como eixo as análises de aspectos da região vinculados à condição 

sociocultural de cada local. Foram eleitos pelo Plano a influência do “sistema viário e 

urbano”, o “nível de instrução da população”, a “população ligada ao folclore e 

artesanato”, o “histórico da cultura tradicional”, etc. Em suma, a partir destes tópicos, 

o Relatório demonstrou as condicionantes que compunham o desajustamento da 

população tradicional rural, como também, as medidas para a sua integração, 

apresentadas em seu conjunto na sessão nomeada “Problemas Culturais da 

População Atual”.  

    Tal sessão iniciou-se com a breve apresentação do contexto social formado 

nos Municípios do Vale do Paraíba sob a influência Rodovia Presidente Dutra e à 

industrialização, o que provocou, segundo o Relatório, um conflito social entre a 

“população de padrões rurais” e a crescente população adaptada ao modo de vida 

urbano metropolitano, processo que resultou na substituição, por parte da população 

rural, de determinados aspectos culturais tradicionais pela cultura moderna.  
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Nessas condições, são cada vez mais raros os exemplos do mobiliário, da 
cerâmica, de festas com danças e músicas e de quase todas as formas de 
comportamento, que vão sendo substituídas por traços mal ajustados de 
cultura metropolitana, que não chegaram, em geral, a fornecer uma visão do 
mundo mais coerente, em substituição a que vieram destruir (ibiem:285, 
grifos meus).  
 

O plano demonstrou claramente que a integração ao discurso hegemônico não 

devia ser exercida a partir de uma sobreposição abrupta, pois o que se pretendia eram 

intersubjetividades, produzidas mediante à persuasão (educação) para o 

convencimento e a assimilação da nova ordem como único referencial interpretativo 

da conjuntura envolvente. 

 Como resolução a desta questão, portanto, as proposições feitas pelo Plano 

centraram em um aspecto, nomeado como “Equipamentos Culturais”, composto pela 

sugestão de diferentes mecanismos necessários para a adaptação da população.  

O primeiro mecanismo apontado foi conceituado pelo Relatório como “recursos 

de comunicação”, tais como rádio e TV, jornais e revistas, cinemas, teatros, circos, 

museus e bibliotecas, os quais, segundo a proposta, exerceriam a seguinte função: 

 

Tais recursos [...] poderão ser mobilizados para a sensibilização da 
população local, nos programas a serem implantados na região através da 
propaganda e difusão dos mesmos. A boa utilização dos Recursos existentes 
e a instalação dos equipamentos julgados necessários, [...] poderá em muitos 
casos, facilitar a adaptação aos novos padrões de vida (ibidem:226, grifos 
meus). 

 

A partir desta premissa foram averiguados pelo Relatório o número existente 

destes equipamentos na região do Vale do Paraíba, o que demonstrou a concentração 

de tais recursos na cidade de São José dos Campos, seguido de outros três 

Municípios da mesma Sub-Região128, o que em minha leitura, caracterizou a condição 

central deste Município, conforme foi explicitada pelo Relatório logo nas disposições 

iniciais do capítulo129.  

 

Ao longo da rodovia Presidente Dutra, situam-se os centros urbanos mais 
importantes do Vale do Paraíba, onde São Jose dos Campos aparece como 
o principal centro de influência regional. A cidade de São Jose, segundo 
estudo realizado pelo IBGE, ocupa uma posição de centro regional, com 
influência por quase toda a Região CODIVAP, exceto nos Municípios mais 
setentrionais da mesma (ibidem:279, grifos meus) 

 
128 Os outros municípios eram Jacareí, Taubaté, e Caçapava, aglutinados pelo plano sob a nomeação de sub região 1. 
129 Tendo em vista tais mecanismos para “sensibilização da população local” é Interessante salientar que no ano de 1987 foi 
construído em São José dos Campos o primeiro shopping do Vale do Paraíba. Além disso, nas dependências deste 
empreendimento, em 1988, foi inaugurada a Tv Vanguarda, filial da Rede Globo.  
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3.1- As outras faces da Capital do Vale  

 

Nos primeiros meses de 1972130, as leis desenvolvidas pelo Governo Sobral 

para disciplinar a população tem suas repercussões sociais registradas nas Atas da 

Câmara a partir de requerimentos encaminhados à Presidência da Casa, que a partir 

daquele ano estava sob a responsabilidade do vereador Sebastião Teodoro de 

Azevedo.  

Sob o aparato ostensivo de fiscalização, composta por agentes contratados e 

por policiais militares, os atos protagonizados por estes indivíduos expuseram o 

caráter autoritário e violento das medidas de normatização do Município.  

A seguir apresentarei na íntegra o relato do comerciante Olavio Fernandes 

Balieiro que, através de um Requerimento explanou o seguinte ocorrido.  

 

“[…] EXMO, SR. PRESIDETTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE 
DOS CAMPOS OLAVIO FERNANDES BALIEIRO, firma estabelecida à rua 
Romeu Carnevalli, n° 244, centro, nesta cidade, tendo sido notificado a 
recolher o imposto devido de Cr$ 66,70 e havendo feito tal recolhimento no 
dia 07-02-1972 do imposto mais multas respectivas num montante de Cr$ 
1.209,73, vem a presença de V. Exª. mui respeitosamente expor e ao final 
requerer o seguinte: I - Em 18-02-1972 estiveram em meu estabelecimento 
comercial 9 (nove) funcionários da Prefeitura, acompanhados de 2 (dois) 
soldados da Polícia Militar que LACRARAM a porta do estabelecimento com 
grande aparato, apesar de meu apelo e afirmação que o devido imposto e 
multas estavam liquidados há onze dias e que os devidos comprovantes 
estavam no escritório contábil, para os devidos registros, escritório esse, 
localizado bem próximo da firma e não permitiram que fosse apanhá-los para 
pronta exibição. II - Este fato nos causou um grande abalo moral, por ter sido 
realizado na presença dos meus empregados, de meus filhos, clientes, 
vizinhos e curiosos que se aglomeraram no local para assistir o ato de 
prepotência e arbitrariedade da Prefeitura Municipal. III - É do conhecimento 
de todos os habitantes de São José dos Campos que a Prefeitura Municipal 
vem cometendo arbitrariedades de tôda espécie, espalhando o terror e 
intimidando os moradores desta cidade, derrubando casas e escolas, bem 
como lavrando pesadas multas sem nenhuma notificação aos contribuintes 
municipais, fatos inéditos em nossa cidade, porque nem mesmo o Estado, 
União e Autarquias agem desta fornia. IV - É de se notar que todos estes 
fatos vem acontecendo na presente administração do Sr. Sérgio Sobral de 
Oliveira, que demonstra não ter amor ao próximo, colocando os habitantes 
desta cidade, em verdadeiro pavor, sendo comum se ouvir comentários de 
ruas assim:- "O melhor que o povo pode fazer é mudar...sede São José dos 
Campos” […].131 

 

No relato apresentado, destaca-se o comentário que, uma vez instaurada a 

vigilância para o disciplinamento, alguns habitantes encontram-se em estado de 

 
130 A partir deste ano as sessões deixaram de ser transmitidas via rádio sem qualquer justificativa.  
131 Ata da Quarta Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Sexta Legislatura, Realizada pela Câmara Municipal de São 
José dos Campos, aos Vinte e Nove Dias do Mês de Fevereiro do Ano de Mil Novecentos e Setenta e Dois: 02. 
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pavor, cogitando até mesmo deixar São José dos Campos. Tal fato, em minha leitura, 

corresponde às implicações diretas de um ambiente no qual a grande parcela da 

população tornou-se sujeita às “espontaneidades” do Mercado endossada pela 

vigilância do Estado. Sob esta lógica, a não “adaptação” aos marcadores que 

referenciavam os sujeitos dotados de garantias legais para usufruto do espaço urbano 

resultaria na exclusão absoluta dos assim considerados “desajustados”.  

Durante Sessão Ordinária no mês de Março, outros dois requerimentos foram 

enviados à Câmara por moradores do Município. Um deles, semelhante ao documento 

apresentado acima, está relacionado aos abusos de autoridade praticados sob o 

respaldo do Código Administrativo Municipal; já o outro, está relacionado à Lei de 

Loteamento e Zoneamento.  

O primeiro requerimento apontado na Ata, identificado sob o nome do 

estabelecimento da vítima – Padaria e Confeitaria Nova Alvorada Ldta - continha o 

seguinte relato:  

 

“[…] Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de São José 
dos Campos - NESTA. PADARIA E CONFEITARIA NOVA ALVORADA 
LTDA, firma estabelecida a avenida Pedro Alvares Cabral, n° 805 - Jardim 
Paulista , tendo sido autuada conforme fotocópias de avisos em anexo, por 
infrações alheias ao seu conhecimento, vem mui respeitosamente a presença 
de V.Excia expor e ao final requerer o seguinte: 1 - Estiveram em janeiro de 
corrente em nosso estabelecimento comercial, fiscais da Prefeitura Municipal, 
acompanhados de soldados da Polícia Militar, e, sem qualquer explicação, 
sem mesmo pedir licença, entraram para dentro de nossa Padaria, jogaram 
água ao forno, desligaram a chave geral de energia elétrica, 
consequentemente, deixaram de funcionar as geladeiras, frigoríficos, 
cafeteiras, etc., dando-nos prejuízos materiais bastante grandes, sem contar 
os imateriais, pois fizeram tudo isto na presença de meus empregados, 
fregueses, e filhos. A medida que. os fiscais iam fazendo tais peripécias, nós 
lhes perguntávamos o motivo e eles somente respondiam que deveríamos 
comparecer a Prefeitura Municipal, e lá, ouviríamos a explicação. Finalmente, 
para completarem e trabalho, LACRARAM a porta de nosso estabelecimento, 
e vitoriosos, foram sem dizer palavra. 2 - Comparecemos Prefeitura Municipal 
e solicitamos explicações para o ocorrido. Foi então que nos mostraram os 
autos de infração anexos, infrações estas alheias ao nosso conhecimento até 
aquele momento. 3 – É de conhecimento de V. Exa. Que mesmo em 
Autarquias da envergadura do Governo Federal, há uma notificação 
preliminar para recolhimento de autos de infrações, e ainda, assinamos o 
recebimento de tais autos, Nesta Prefeitura Municipal, nada disto está 
ocorrendo, existindo um abuso de autoridade que achamos ser 
ANTICONSTITUCIOANL E ANTIDEMOCRATICO. 4 – Solicitamos de V. 
Excia, intervir ante a administração atual, no sentido de, pelo menos, mandar 
que nos orientem da providência de tais autos de infração, para que 
possamos recorre-los ou paga-los se realmente os devemos. Por outro lado, 
intervir para que tal administração seja menos confiscatória, ou contrário 
teremos que abandonar a cidade que amamos, procurando outra onde exista 
justiça para podermos viver com tranquilidade. Assim sendo, requeremos a 
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V. Excia. O obséquio de levar ao conhecimento de autoridades competentes, 
os fatos que acabamos de narrar. […]”132 
 

 

O segundo requerimento foi assinado por dois moradores do Jardim Telespark, 

bairro localizado na região Norte, periferia do Município.  

 

"[…] São José dos Campos, 21 de março de 1972.Ilmo . Senhor Presidente 
da Câmara dos Vereadores: Tem a presente a finalidade de relatar a Vossa 
Senhoria um fato doloroso e revoltante. Meu marido João Inácio Rismardo, 
residente no Jardim Telespark, à rua Pedro David Filho, 76, é pessoa doente 
que vive e sustenta a família com a irrisória pensão que recebe do I.N.P.S. 
Com muito sacrifício conseguimos fazer uma casinha muito modesta para 
abrigar os filhos e livrar a família do aluguel de casa. Há dias porém, fomos 
surpreendidos com a presença de uma equipe de fiscais da Prefeitura que se 
fazia acompanhar de policiais e demoliram o nosso "rancho" que já estava 
coberto. Fizeram isso sem nenhum aviso e da forma mais desumana 
possível. Foi com lágrimas que assistimos a esse espetáculo triste. Ficamos 
de novo sem nada e agora sem esperanças. Não é possível, Senhor 
Presidente, que São José dos Campos continue sofrendo tanto com essa 
Prefeito sem coração. Deus há de se compadecer da gente, porque esse 
Prefeito não gosta de gente pobre. Tome alguma providência. Fale alguma 
coisa pelos que sofrem humilhação em São José dos Campos. 
ATENCIOSAMENTE (aa) Aparecida Moreira Rismardo e João Inácio 
Rismardo. […]”133 

 

A afirmação de que o “Prefeito não gosta de pobre” é sintomática diante das 

características do projeto de poder instituído em São José dos Campos, desde 1970, 

evidenciando sobre quais classes, as medidas adotadas para a formação da “Capital 

do Vale Do Paraíba” incidiriam de maneira severa.  

Conforme o demonstrado nas proposições do PDDI, bem como no Plano 

CODIVAP para o desenvolvimento, o interesse em educar a população nos modos de 

vida moderna, além de basear-se em medidas educativas sob o estímulo do 

pertencimento, também ocorreu mediante a imposição discursiva, que deslegitimou 

desde práticas sociais até espaços materiais relacionados à dita população 

“desajustada”. Neste sentido, a Colonialidade exercida em São José dos Campos foi 

consubstanciada principalmente a partir do reordenamento legislativo que 

ressignificou a vida urbana segundo a lógica social e política criolla. 

Na mesma sessão, em que foram apresentados tais requerimentos, o 

Presidente da Câmara informou que tinha encaminhado ao Ministério Público, à 

Presidência da República, ao Ministro do Exército e ao Governador do Estado de São 

 
132 Ata da Sétima Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Sexta Legislatura, Realizada pela Câmara Municipal de São 
José dos Campos, aos Vinte e Um Dias do Mês de Março do Ano de Mil Novecentos e Setenta e Dois: 02 a 03. 
133 Ibidem:04 
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Paulo, Laudo Natel, uma representação contra o Prefeito, expondo as irregularidades 

por ele praticadas; entretanto, o conteúdo desse documento não consistia nos relatos 

apontados acima, pautando-se na exposição sobre as altas taxas cobradas pelos 

serviços de água e de luz em bairros atendidos parcialmente por estes equipamentos.  

 

Pasmem senhores vereadores […]: Na Vila Sinhá a água só chega as dez 
horas da noite e às cinco da manhã já não há mais e o pobre coitado, ou 
todos eles, passaram a pagar, ao invés cinco cruzeiros e vinte e três 
centavos, vinte e cinco cruzeiros e de vinte cinco para quarenta e agora, neste 
mês, setenta cruzeiros e setenta centavos […]. Isso é um crime. […] Não é 
crível, […], que o Prefeito que foi recebido de braços abertos nesta cidade 
venha humilhar, prejudicar e colocar o nosso povo nessa situação até de 
calamidade pública. […]. Desejo também, como Presidente desta Casa, 
agradecer aos vereadores que fizerem requerimento de solidariedade pelo 
envie ao Ministério Público de representação contra irregularidades 
praticadas pelo Coronel Sérgio Sobral de Oliveira nesta cidade. No mesmo 
requerimento pedem que enviemos essas representações às autoridades 
superiores, o que faremos com muito prazer. Assim sendo, essa 
representação será encaminhada ao Presidente da República, Ministro do 
Exército, ao Ministro da Aeronáutica, ao Governador Laudo Natel e demais 
autoridades indicadas pelos senhores vereadores naquele requerimento. 
[…]134 

 

As narrativas que escancararam as práticas autoritárias endossadas pelo 

Estado instigaram a crise institucional, o que em determinada medida também 

representava o crescimento da crise social gerada por esse modelo de 

desenvolvimento.  

Esta situação também foi demonstrada pelo vereador Robson Marinho ao 

referir-se à condição dos moradores de regiões cerceadas pelas Leis de Zoneamento 

e de Loteamento. O intuito de disciplinar a ocupação do espaço urbano desobrigou a 

Prefeitura da implementação de equipamentos básicos para os bairros em formação, 

deixando tais áreas em condições irregulares, impulsionando a expulsão dessa 

população sob a aplicação de multas e de ações de despejo, fato inerente ao relato 

apresentado acima.  

 

“[…] Outra providência que nós entendemos válida quando aplicada,
mesmo que parte da Administração, é com a colação ao cerceamento de 
liberação de loteamento sem que o mesmo satisfaça as exigências previstas 
em lei, isto para outros joseenses não sejam ludibriados pela má fé de 
corretores. Entretanto há outros aspectos. Por exemplo Jardim Telespark, 
que não é um loteamento oficializado, que é um loteamento que não tem o 
menor melhoramento público, no que tange a calçamento, a infraestrutura, 
ao estado de conservação de suas ruas. Enfim, a Administração não deu um 

 
134 Ibidem:06. 
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por cento de atenção ao Jardim Telespark, entretanto oitenta por cento dos 
moradores desse jardim já foram multados pela Administração. […]”135 
 
 

Paradoxalmente, tendo em vista as medidas preconizadas pelo Relatório 

CODIVAP em relação à promoção de “equipamentos culturais”, o Prefeito, utilizando-

se da lei número 1624 de 30 de Abril de 1971136, doou uma área de aproximadamente 

cinco mil metros quadrados à redação do jornal “Agora”, buscando a partir disso 

angariar fundos junto às indústrias para a construção do prédio sede desse Periódico. 

A seguir, segue o conteúdo da carta relativa a este Projeto, endereçada aos industriais 

e assinada por Sobral.  

 

"Prefeitura Municipal. São José dos Campos, 11 de outubro de 1971. Prezado 
Senhor: A nossa cidade ocupa a hoje posição histórica verdadeiramente 
invulgar dentro do processos irreversível de desenvolvimento do País. Esse 
surto, em termos de Vale do Paraíba, encontra em São José dos Campos, o 
seu ponto de partida, o seu foco de irradiação, as suas mais palpáveis 
perspectivas, mercê de condições econômicas e de infraestrutura 
descobertas e mesmo criadas pelo empresariado particular, nem sempre 
auxiliado e raramente estimulado pelo poder público. Na verdade, a 
Administração Municipal tem procurado concorrer efetivamente naquilo que 
lhe cabe como parcela de responsabilidade, direta ou indireta, no progresso 
desenvolvimentista. Felizmente essa consciência da função dos homens 
públicos desta importantíssima região vai se projetando ao longo deste Rio, 
deste Vale, nos embriões de planejamento integrado, no despontar e na 
afirmação das suas incomensuráveis possibilidades. O primeiro passo, 
decisivo já foi dado pela criação do CODIVAP. Entretanto, se por um lado já 
se começa a pensar na problemática do desenvolvimento integrado em 
termos globais, na projeção dos números, na avaliação das potencialidades, 
na própria infraestrutura de serviços, por outro lado há muito que fazer e tudo 
para começar com benefício do homem mesmo em função dele para o 
restante que terá de vir como imposição desse processo continuo para o qual 
a História convoca a todos nós. São José dos Campos tem dado exemplos 
marcantes dessa preocupação. Promovemos e está em pleno curso, como 
um sistema dinâmico na sua mais ampla dimensão, um plano educacional 
que formará gerações de homens livres, sadios, participantes, conscientes e, 
acima de tudo, educados integralmente, preparados integralmente. Se os 
resultados que já hoje podemos colher desse esforço nos comovem e nos 
animam ainda não satisfazem. Estamos satisfeitos com as crianças, mas 
precisamos também dos adultos. Dos pais dessas crianças, dos irmãos, dos 
parentes, enfim, de toda a comunidade. Com as crianças já descobrimos a 
maneira de nos comunicar e de comunicar-lhes como precisamos delas e 
como elas precisam ser. Para os adultos elaboramos um plano que na sua 
primeira fase visa a aquisição de uma estação de rádio que fale a linguagem 
do desenvolvimento e do progresso, sem ser um  órgão politico e que não 
trate de religião nem faça distinção de raças para evitar polemicas 
deprimentes. Graças a colaboração das firmas: Alpargatas, Eaton, Embraer, 
General Motors, Johnson & Johnson, Kodak, Matarazzo e a Tecelagem 
Perahyba, esta primeira fase está garantida. Em breve teremos aqui em São 
José dos Campos uma estação do rádio de 5 Kw, de grande alcance, visto 

 
135 Ibidem:17 a 18.  
136 Lei que autorizava o Executivo a doar terrenos para qualquer finalidade, alterando a disposição inicial que permitia a 
concessão de áreas para construção de templos religiosos.  
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as atuais estações do Vale terem somente 1/4 Kw. Funcionará sob a 
competente direção dos Srs. Walter Sampaio e Henrique Lobo, que se 
notabilizaram nos meios do TV e Rádio, e que são professores universitários 
de renome. A segunda fase do nosso plano é baseada na iminente 
necessidade de habituar os adultos a ler, a receber as notícias do mundo, do 
Brasil e, principalmente do Vale do Paraíba através de um jornal diário que 
esteja na altura dos jornais das Capitais. O jornal semanal joseense "Agora' 
que dispõe de elementos altamente qualificados toma a si esta tarefa de 
transformação com perspectivas de ser lido por uma população que se 
aproxima da casa de um milhão. Está prestes a receber uma Área de terreno 
de 6.000m2, onde será também a Rádio de 5 Kw de potência nas ondas 
médias. O jornal já importou uma compositora eletrônica e uma rotativa off-
set das mais modernas. Para o jornal poder adquirir os componentes 
nacionais solicito o valioso o indispensável apoio dessa Empresa no sentido 
de que sejam aplicados por adiantamento, Cr$ 10.000,00 na vinculação de 
promoção. Contando com a sua melhor atenção e certos de que 
encontraremos acolhida a este projeto, aproveitamos o ensejo para reiterar-
lhe os nossos protestos de elevada estima e distinto apreço. (a) Sobral de 
Oliveira - Prefeito Municipal"137 

 

Tal fato foi relatado pelo Presidente da Câmara, quando justificou o Projeto de 

Lei 053/72 de sua autoria, o qual dispunha sobre a revogação da Lei 1624. Para ele, 

além do prejuízo causado às Instituições Religiosas,  a doação desse terreno serviria 

para que o Jornal mantivesse os ataques ao Legislativo em apoio ao Prefeito.  

 

“[…] Senhor Presidente, senhores vereadores. Povo de São José dos 
Campos. Venho a esta tribuna para defender ponto de vista quanto ao 
presente projeto de lei. […] Lamentavelmente, senhor-Presidente, nobres 
vereadores, o Prefeito Municipal, usando de meios ilegais e até mesmo 
incompreensíveis, fez com que essa lei de uso do solo e zoneamento fosse 
alterada, com o único objetivo de beneficiar o jornal "Agora", que recebeu a 
área de terra de cinco mil metros quadrados aproximadamente, através de 
doação. O que é de se estranhar é que cinquenta dias antes da lei ser 
aprovada nesta Casa, sabia o senhor Prefeito, por antecipação, que essa 
área do terra seria doada a essa instituição, que ganhou, senhores 
vereadores, essa área de terra para desmoralizar este Poder Legislativo, para 
massacrar as vereadores, através de verba que pediu o Senhor Prefeito ás 
industrias locais, para vir achincalhar e desmoralizar os homens públicos 
desta cidade. […]”138 

 

Em 1972, a tensão entre os Poderes Legislativo e Executivo assumiu outros 

contornos. Para além da disputa narrativa, geralmente ambientada nas Sessões da 

Câmara, os embates entre os membros desses Poderes tornaram-se acirrados com 

o envolvimento de outros agentes políticos e de instituições, como foi apontado acima.   

Em sessão ordinária realizada no mês de Abril, o vereador Sebastião Teodoro 

de Azevedo comunicou àquela Edilidade que, além do processo movido contra o 

 
137 Ata da Sexta Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa, Realizada pela Câmara Municipal de São José dos Campos, 
aos Quatorze Dias do Mês de Março do Ano de Mil Novecentos e Setenta e Dois: 21 a 23. 
138 Ibidem: 18 
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Prefeito em instâncias superiores, também havia intimado o Executivo a expor à 

público os processos judiciais gerados em reposta às atitudes tomadas pelo Governo 

desde o início do mandato.  

 

“[…].Apresentei, concluindo, senhor Presidente, um requerimento solicitando 
ao Prefeito que envie a esta Casa informações a respeito de processes 
movidos na Justiça local contra a Prefeitura, dizendo nos quantas ações 
foram movidas na atual administração contra a Prefeitura, discriminando-as 
e dizendo quantas a Prefeitura perdeu, individualizando-as, bem como 
informar quanto isto representou em ônus para os cofres municipais. Estamos 
informados, senhor Presidente, de que a Prefeitura está pagando todos 
aqueles erros cometidas pelo administrador, de invasão de propriedades, 
desapropriações indiretas e outras coisas mais, que ele tem feito neste 
município, como verdadeiro ditador, como um arbitrário, como um prepotente, 
e que está prestando contas aqui na Justiça e vai prestar as autoridades 
superiores. Era o que eu tinha a dizer"[…]139 

 

Nesta mesma sessão, o vereador Fauze Metene, como porta voz do Prefeito, 

fez a seguinte colocação durante sua oração:     

 

“[…] Teremos que dizer ainda, a respeito de alguns fatos que tem tirado a 
tranquilidade de nossa população, quando alguns cidadãos menos avisados 
pretendem atuar de maneira totalmente à guisa de suas vontades, ou com 
base exclusivamente em suas vontades pessoais e particulares, pretendendo 
estender esse pensamento a uma outra parcela maior da população. Nós 
recebemos na semana passada um emissário do governador Laudo Natel, 
que dizia o seguinte: "Se alguns cidadãos menos avisados desta cidade 
pretendem, com sua atuação, remover o prefeito desta cidade de São José 
dos Campos, eu tenho dizer-lhes que isto nunca acontecerá". Assim sendo, 
eu queria tranquilizar os vereadores desta Casa e a população de São José 
dos Campos, dizendo que o representante do governador Laudo Natel, na 
figura do deputado Rafael Baldacci, afirmou categoricamente que o sr. Sérgio 
Sobral de Oliveira, além de ser pessoa da inteira confiança do governador 
Natel, ainda é elemento da inteira confiança do Poder Revolucionário e que 
algumas atitudes isoladas, como telegramas pré-fabricados, encaminhados 
ao governador do Estado, apenas mereceram um sorriso de escárnio. Desta 
forma, senhor Presidente e senhores vereadores, nós temos e dizer que 
aqueles que pensam em termos de - tranquilidade, aqueles que pensam em 
termos de progresso, continuem na senda do progresso e da tranquilidade, 
porque a posição do chefe do Executivo de nossa cidade é tão sólida, muito  

sólida para garantir essa tranquilidade. Os próximos dias trarão o resultado e 
a resposta para algumas atitudes apressadas de alguns cidadãos desta 
cidade. Muito obrigado senhor presidente e senhores vereadores. […]”140  

 

A partir desta fala, com tom evidentemente intimidador, Fauze expôs a estrutura 

de poder autoritária que sustentava o prefeito Sobral. Nota-se que, 

 
139 Ata da Nona Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Sexta Legislatura, Realizada pela Câmara Municipal de São 
José dos Campos, aos Quatro Dias do Mês de Abril do Ano de Mil Novecentos e Setenta e Dois: 08 a 09. 
140 Ibidem: 11 a 12. 
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independentemente de sua condição política, de baixa representatividade e 

aprovação, o Brigadeiro ainda exercia uma importante função estratégica para os 

planos políticos e econômicos do regime.  

Consequentemente, considerando os propósitos que ainda o mantinham no 

cargo, Sobral, pela primeira vez em seu mandato, agiu diretamente contra um dos 

vereadores. No dia 18 de Abril, o porta-voz do Prefeito trouxe ao conhecimento da 

Casa Legislativa que o vereador Sebastião Teodoro de Azevedo estava sob 

investigação de inquérito aberto pelo DOPS141, realizada mediante representação feita 

pelo Brigadeiro Sérgio Sobral de Oliveira, acusando-o de crime contra a Lei de 

Segurança Nacional.  

 

[…] Senhor presidente e senhores vereadores. Tem sido desta tribuna, 
referida várias vezes a posição do senhor chefe do Executivo, inclusive alvo 
de citações contundentes. E em resposta, hoje, na hora destinada a liderança 
do Executivo, queremos comunicar a esta casa, principalmente aqueles que 
não tiveram oportunidade de ler os matutinos e vespertinos da Capital, onde 
se lê o seguinte: Inquérito apurará nota acusatória. O procurador de Justiça 
Militar, Henrique Vailatti Filho, da 2ª Auditoria de Guerra, solicitou ontem ao 
DOPS a abertura de inquérito contra o advogado Sebastião Teodoro de 
Azevedo, presidente da Câmara Municipal de São José doe Campos, por 
delitos capitulados nos artigos 16 e 39, parágrafo 3°, da Lei de Segurança 
Nacional. Segundo representação do prefeito daquela cidade, Sr. Sérgio 
Sobral de Oliveira, o presidente da Câmara Municipal difundiu nota acusatória 
contra medidas do prefeito, enviando manifesto a todos os jornais do Rio de 
Janeiro e de São Paulo, assim como para os ministros da Justiça, do Exército 
e da Aeronáutica, do Tribunal de Contas do Estado, ao governador Laudo 
Natel, e ao presidente da República. As denúncias veiculadas não tinham a 
menor procedência e ficou patente que o mesmo tentara indispor a autoridade 
da cidade contra as Forças Armadas. Em consequência, o presidente da 
Câmara poderá ser enquadrado no artigo 16, que salienta: "Divulgar, por meio 
de comunicação social, noticia falsa ou tendenciosa ou fato verdadeiro 
truncado ou deturpado, de modo a indispor ou tentar indispor o povo contra 
as autoridades constituídas", que é apenado com seis meses a dois anos de 
reclusão. Por sua vez, no artigo 39, parágrafo 3°, fala em animosidade entre 
as Forças Armadas ou entre estas e as classes sociais ou as instituições civis, 
crime esse que tem a pena de 10 a 20 anos de reclusão, e que atinge 15 a 
30 anos de reclusão, se os crimes forem praticados por meio da imprensa, 
rádio ou televisão" […]142 

 

Os últimos dois anos de mandato do Prefeito não retomaram a dita “harmonia 

entre os poderes”, conforme as palavras de Sobral em fevereiro de 1970. Mesmo com 

a alteração da maioria dos membros do legislativo com as eleições ocorridas no final 

 
141 Departamento de Ordem Política e Social. 
142 Ata da Décima Primeira Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Sexta Legislatura, Realizada pela Câmara 

Municipal de São José dos Campos, aos Dezoito Dias do Mês de Abril do Ano de Mil Novecentos e Setenta e Dois: 09. 
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do ano de 1972, a representatividade política do Brigadeiro Sobral continuou em 

decadência.  

Logo nas primeiras sessões de 1973, a partir da fala do porta-voz do Prefeito, 

é possível notar que o Executivo buscou estimular uma relação amistosa com os 

membros do Legislativo, a partir de convites para o diálogo e de encontros para 

discussão de planos para Cidade.  

 

“[…] Com grata satisfação foi registrado um encontro, memorável, para os 
destinos políticos de nossa cidade, com a participação de um almoço entre 
vereadores do MDB, vereadores da ARENA e o Chefe do Executivo, para 
tratar informalmente de assuntos que interessam a coletividade. De fato São 
José dos Campos mudou. Felizmente mudou para melhor. Nossa cidade hoje 
respira os ares de uma cidade cosmopolita, graças ao progresso dinâmico, a 
esse ritmo empreendido aos nossos destinos. Ainda hoje, dialogando sobre 
o fato, verificando as agendas de trabalho do senhor Prefeito, nós 
constatávamos que ainda há pouco tempo, cerca de três anos, os pedidos de 
entrevista com o chefe do Executivo apenas destinavam-se a atender 
munícipes, que cuidavam exclusivamente dos seus interesses, dos seus 
peculiares interesses. Hoje nós vemos com satisfação que os munícipes que 
vão até o chefe do Executivo levam problemas que dizem respeito a toda 
coletividade. Hoje existe o espírito comunitário em nossa cidade. Inclusive, 
os senhores vereadores quando levam suas reivindicações, são 
reivindicações que dizem respeito ao grande interesse da comuna. Neste 
instante eu queria transmitir o grande interesse do chefe do Executivo em 
convidar os senhores para assistir, por parte da equipe administrativa da 
cidade, a uma exposição dos planos para 1973 e 1974, colocando assim os 
legítimos representantes do povo a par daquilo que se pretende fazer em prol 
da nossa cidade. […]”143 

 

A representação de Sobral como exímio administrador, responsável pela 

formação da “Capital do Vale”, embora se mantivesse no discurso propalado pelos 

meio de comunicação local, sua gestão escancarou o autoritarismo em prol do 

Mercado Capitalista, estimulando desigualdades e exclusões sociais, principalmente 

das classes baixas, a partir da construção de uma representação política institucional 

de “Capital Tecnológica e Industrial”.  

Sob o cumprimento das diretrizes estipuladas pelo relatório CODIVAP, os 

veículos de comunicação atuantes em São José dos Campos mantinham a 

representação discursiva de Cidade Polo intacta, cumprindo sua função no processo 

de legitimação da ordem política econômica para “sensibilizar” e adequar o povo 

rústico ao padrão de vida moderno.  

 
143 Ata da Terceira Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Sétima Legislatura, Realizada pela Câmara Municipal 

de São José dos Campos, aos Vinte Dias do Mês de Fevereiro do Ano de Mil Novecentos e Setenta e Três: 16. 
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Como exemplo, segue abaixo o trecho da reportagem do jornal “Agora” com o 

seguinte título: “Sobral Homenageado: Isto é produto de trabalho”.  

 

Todo o empresariado de São José dos Campos, representado por diretores 
de companhias que atuam no setor de construção civil, o comércio, da 
indústria; diretores de instituições e clubes de serviço; autoridades civis e 
militares; prefeitos de várias cidades do Vale do Paraíba; vereadores e 
presidentes de câmara de diversos municípios, uniram-se à Associação 
Comercial para Homenagear Sobral, pelo quarto aniversário de sua 
administração.  
[…] 
Composta a mesa, o presidente da Associação Comercial pronunciou o seu 
discurso. Aludiu em línguas gerais, à administração Sobral, destacando 
passagem os aspectos mais importantes do quadro. Termina, afirmando que 
a cidade contava com a permanência do atual prefeito. E acrescenta:  - 
“Sobral é diferente e inexplicável. ”[…].144  

 

 Em contraste com este discurso, no último mês de mandato do Sobral, o 

vereador Tertuliano Delfim Junior realizou um interessante pronunciamento, 

comentando em aspectos gerais a Gestão do Prefeito. O que chama à atenção nesta 

declaração é a percepção do progresso enquanto motor do processo de 

homogeneização social que, segundo este vereador, Sobral aplicou sobre a cidade.  

 

"[…] Senhor presidente e senhores vereadores. […]. Foi-me dado o privilégio, 
em circunstâncias que eu não imaginava, de falar na noite de hoje quando se 
encerra a primeira parte deste ano, pois vamos entrar em recesso, tendo 
procurado eu falar hoje a respeito de um tema que traga interesse para toda 
a coletividade. Procurei um tema que a alguns possa parecer que não vá 
interessar ao povo de São José dos Campos. Entretanto, ao final de minhas 
palavras, Vas. Excias. verão que existe uma moral, uma mensagem que tem 
um grande significado para os destinos de nossa cidade daqui a algum 
tempo. Falo da administração pública de São José dos Campos levada a 
efeito pelo ilustre prefeito cel. Sérgio Sobral do Oliveira, que terá, em breve, 
sem dúvida nenhuma, um substituto, pelas circunstâncias que todos já 
conhecemos. Assim, alguns pensarão que irei neste instante prestar, desde 
já, homenagem póstuma a Sua Excia. ou fazer o necrológio administrativo da 
sua lide política social nesta cidade. E devo dizer, antes de mais nada e talvez 
acredito mesmo que alguns possam pensar que esteja galhofando, usando 
de ironia ao afirmar que o cel. Sérgio Sobral de Oliveira, a quem 
pessoalmente nada tenho a dizer contra, porque todos que o conhecem 
sabem-no inteligente, trabalhador e fino. Direi mais, Sua Excia. poderá ser 
um grande prefeito de uma capital como São Paulo e de qualquer grande 
capital de algum Estado do Brasil e até mesmo do exterior. Mas Sua Excia. 
jamais poderá ser um prefeito que atenda os interesses interioranos do 
Estado de São Paulo, muito menos ainda de São José dos Campos ou do 
Vale do Paraíba. Ante esse paradoxo afirmativo, todos devem estar curiosos 
porque assim estou entendendo. É muito simples. Falta a Sua Excia. Aquilo 
que costumamos dizer, falta o calor humano, falta a ciência do saber viver 
entre o povo, falta a ciência de sentir o sofrimento do semelhante, falta aquilo 
que os cristãos tem em demasia e que falta a muita gente, sensibilidade. 
Disso deu Sua Excia. prova muitas vezes. O homem não vive, diz um 

 
144 Jornal Agora – São José dos Campos, 13 de fevereiro de 1974: 04 
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brocardo, só do pão. O homem necessita de algo mais e Sua Excia. o prefeito 
do São José dos Campos, cel. Sérgio Sobral de Oliveira, pensou durante 
cinco anos tão somente em construir, em edificar prédios, obras que não 
iremos analisar neste instante se elas foram muitas vezes faraônicas e 
desnecessárias, se elas foram úteis ou inúteis, pensou simplesmente em 
construir. Jamais se aproximou do povo, jamais procurou entendê-lo e 
friamente administrou a cidade. […]. O sr. Sérgio Sobral de Oliveira fez 
questão de entrar em atrito com a população de São José dos Campos. Uma 
das suas primeiras medidas violentas na cidade, todos devem estar 
lembrados, principalmente aqueles que são joseenses de nascimento. Existia 
uma tradição secular nossa cidade. Era aquela de festejar em dezembro, ano 
do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, com festividades esperando a 
missa do galo na matriz desta cidade. E para ali se aglomeravam os 
operários, principalmente os homens do campo. Vinham aguardando em 
volta da igreja nas barracas que lá se erguiam, tomando o seu café, comendo 
o seu bolinho, o seu quentão até aquele momento sagrado da santa missa 
do galo. E o homem do campo, o obreiro, o trabalhador, sentia uma satisfação 
imensa […]. E o primeiro ato do prefeito foi impedir aquela aglomeração no 
dia do Natal. Não levou muito tempo e Sua Excia. se aprimorou em sua 
violência. Impediu que a procissão do Corpo de Deus se realizasse pelas 
passagens nas principais ruas da cidade, impedindo uma festividade secular 
em São José dos Campos, coisa que no mundo inteiro […] o prefeito de São 
José dos Campos proibiu que isso acontecesse nesta cidade e conseguiu 
arrancar lágrimas de sangue do padre que eu considero santo, João 
Marcondes Guimarães. E assim foi se afastando Sua Excia. pouco a pouco 
do povo que ele já, premeditadamente impedia que se encontrasse com ele, 
a não vestido de paletó e gravata, quando nós sabemos que o homem de 
São José dos Campos, o trabalhador, o obreiro, não tem uma gravata, não 
tem um paletó […] . Mas Sua Excia. fazia questão de se afastar do povo, e 
se afastou mesmo. E não foi só do povo. Fez questão de desprestigiar esta 
Casa, reduzir a nada o Poder Legislativo de São José dos Campos. Jamais 
atendeu a uma indicação dos elementos do MDB, jamais aprovou um projeto 
apresentado pelo MDB. Mas como se não bastasse isso, fez luta até contra 
os seus próprios correligionários. […] Eu espero que o sucessor de Sua 
Excia. pense de maneira diferente, procure ter contato com o povo, procure 
conviver com todos e quais são as vicissitudes, quais são as necessidades 
dessa gente humilde e obscura, que, levantando-se pela madrugada, como 
já disse por várias vezes, vai para o trabalho sem saber se voltará, no trabalho 
rude, muitas vezes sacrificando- sua própria vida, aquele que vier substituir 
Sua Excia. deverá pensar com mais alma, com mais sentimento […]”145.  

 

Diante do que foi exposto, entendo que, embora a representatividade política 

de Sobral tenha decaído ao longo de seu mandato, as medidas relativas à população 

e ao espaço urbano por ele promulgadas, definiram determinados parâmetros de 

governança que foram reproduzidos ao longo dos anos, devido, principalmente, à 

influência permanente do Mercado Industrial ao longo do século XX e início do XXI. 

Consequentemente, o processo de integração local ao Sistema Mundo 

Moderno Colonial Capitalista, a partir de planos calcados na sobreposição identitária 

cultural, fundamentaram a formação de uma sociedade e de um Estado atuantes sob 

 
145 Ata da Vigésima Primeira Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Sétima Legislatura, Realizada pela Câmara 
Municipal de São José dos Campos aos Vinte e Quatro dias do Mês de Junho do Ano de Mil, Novecentos de Setenta e Cinco: 
05 a 07.  
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esse parâmetro discursivo, reproduzindo processos de exclusão a partir da afirmação 

dos limites destes discursos de poder resumido na representação de “Cidade Polo 

Tecnológica Industrial”. 
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CONCLUSÃO  

 

As transformações sociais, culturais e urbano espaciais ocorridas na Cidade de 

São José dos Campos, conforme demonstrado, são representativas das lógicas 

constituintes do Sistema Mundo Moderno Colonial Capitalista. Consequentemente, a 

manifestação deste discurso, neste município, foi resultante da relação subalterna 

político ideológica do Estado Brasileiro frente aos países hegemônicos na Ordem 

Global Capitalista, os quais, sob esta condição, definiram o modelo de 

desenvolvimento que, em suma, legitimou a formação de São José dos Campos 

enquanto Cidade Polo.  

Sob as demandas do Capitalismo Monopolista, centrado na produção em larga 

escala, vinculado ao consumo em massa, São José dos Campos foi submetida ao 

profundo reordenamento da vida urbana, incidindo diretamente sobre o direito de sua  

população ao uso do espaço.  

A priori, segundo a perspectiva de Milton Santos (1997), a formação das 

cidades sob a influência da ideologia desenvolvimentista do “Brasil potência”, tiveram 

suas alterações orientadas pelo pressuposto de garantia da “fluidez” do Capital, ou 

seja, condições físicas que facilitassem o comércio, o consumo e a reprodução da 

força de trabalho. Neste sentido, ampliou-se para além dos limites das indústrias a 

concepção racional do espaço, bem como das práticas sociais, disciplinadas segundo 

esse discurso, gerando uma nova estrutura social e econômica.  

 

Legitimada pela ideologia do crescimento, a prática da modernização cria, no 
território como um todo, em particular nas cidades, os equipamentos, mas 
também as normas indispensáveis à operação racional vitoriosa das grandes 
firmas em detrimento das empresas menores e da população como um todo. 
Daí, em pouco tempo, resultados concomitantes: a extraordinária geração de 
riquezas, cada vez mais concentradas, não é contraditória com a enorme 
produção de pobreza, cada vez mais difundida, enquanto surgem novas 
classes médias. Estas são indispensáveis à operação do sistema, na cidade 
e no campo, onde se instalam como nervo e instrumento da circulação e como 
alavanca de uma produção e de um consumo hegemônicos, isto é, 
comandados pelas corporações (SANTOS, 1993:104). 

 

Conforme este autor, devido à condição periférica nacional em relação à 

economia mundial,  a execução desse projeto de poder dependeu de um “modus 

operandi” recorrente em outras nações, estruturado sobre iniciativas estatais para o 

consumo direcionado e “desculturalizante” associado ao enfraquecimento da 

cidadania, o que geralmente ocorreu mediante a “instalação de regime fortes, 
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frequentemente militares, indispensáveis ao financiamento da nova ordem produtiva, 

com imposição de enormes sacrifícios às populações envolvidas” (Ibdem:105).  

No caso de São José dos Campos, além do Executivo ter sido comandado pelo 

Regime Militar, a redução da Prefeitura a uma instituição essencialmente 

disciplinadora atuante na gestão para “atração do capital privado”, representam as 

características locais dos processos apontados por Milton Santos.  

Consequentemente, conforme a perspectiva de Santos, a formação desta 

ordem discursiva dependeu da limitação dos direitos ao espaço urbano da população 

moradora das regiões periféricas da cidade, submetida às iniciativas estatais 

interessadas em formar um novo perfil de cidadão de acordo com as demandas de 

produção e de consumo do Mercado, o que em outras palavras, resumiu o exercício 

de Colonialidade para a integração da população à episteme e à hermenêutica 

Moderna Colonial.   Além disso, tais processos, interpretados segundo a dinâmica de 

“encaixes” e “desencaixes” explanada pelo sociólogo José Maurício Domingues, 

demonstram que os acontecimentos passados em São José dos Campos também 

correspondem a uma dinâmica característica do Sistema Capitalista que, conforme 

Weber, embasou os fundamentos da Sociedade Moderna Ocidental a partir de 

reordenamentos socioculturais ocorridos em função da natureza do trabalho, segundo 

seu modo de exploração.        

Para Santos, as enormes mudanças nos âmbitos econômico, social, político e 

cultural desencadeadas pelo “milagre econômico” foram apoiadas sobre um aparato 

material e ideológico utilizado para estimular o processo de aceitação das mudanças 

enquanto um “sinal de modernidade”, implicando os seguintes desdobramentos:  

 

Tal conjunto, formado pelas novas condições materiais e pelas novas 
relações sociais cria as condições de operações de grandes empresas, 
nacionais e estrangeiras, que agem na esfera da produção, da circulação e 
consumo e cujo papel direto ou por intermédio do poder público, no processo 
de urbanização e na reformulação das estruturas urbanas […] (Ibidem: 106). 
 

 

De maneira semelhante, durante o Governo do Prefeito Sobral foram propostas 

medidas “educativas para vida moderna”, consumadas nas décadas subsequentes. 

Associado a isso, no caso de São José dos Campos, o intuito de formar uma nova 

população também se apoiou em ações rígidas de caráter violento que também 

estimularam a evasão de parte dos citadinos que porventura se viram compelidos a 

deixar o Município.  
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Tendo em vista esses processos, Santos salienta que sob esses 

condicionantes formaram-se no Brasil as “cidade corporativas”, fundamentadas no 

processo de obscurecimento do sentido de cidadão para o fomento do “usuário” e do 

“consumidor”, concepção esta que definiu o sentido de “cidadão joseense”. Em minha 

leitura, esta noção sucinta o discurso institucional que, ao ser fundamentado na 

década de 1970, passou a nortear as políticas públicas do município até a atualidade. 

Entre os anos 1980 e 1990, São José dos Campos teve sua paisagem urbana 

dinamizada pelo crescimento do setor terciário, chegando a representar, no início dos 

anos 2000, 68% da mão de obra residente na cidade.  Neste período, conforme as 

diretrizes espaciais firmadas na década de 1970, o município passou a sediar 

estabelecimentos comerciais de grande proporção (“shoppings” e hipermercados), os 

primeiros a serem instalados em toda a região do Vale do Paraíba (MIURA, 2006).  

Tal fato denota que as medidas estatais sobre o espaço urbano e a população, 

ocorridas nos anos anteriores, mantiveram sua validade perante o Mercado, gerando 

o interesse de grupos econômicos que corresponderam à demanda de uma população 

crescente, disciplinada pelas prerrogativas da “cidade corporativa”. 

 

No período de 1950 a 1980, São José dos Campos apresentou um 
crescimento ímpar entre as cidades brasileiras. Em 1950, a população urbana 
era de 26 mil e 600 habitantes, equivalendo a 59% de um total de 44 mil 804 
habitantes. Em 1960, a população urbana duplicou, eram 56 mil 882 
habitantes vivendo na zona urbana, 73% dos 77 mil 533 habitantes 
recenseados pelo IBGE. Dez anos depois, 1970 superou a duplicação 
novamente, ou seja, 129 mil e 980 habitavam a área urbanizada, 
correspondendo a 89% dos seus 141 mil e 315 habitantes. Em 1980, o censo 
acusou de novo o dobro da população que morava na cidade, 276 mil 901 
habitantes, 96 % de um total de 287 mil 513 pessoas. Em 1990 a taxa de 
urbanização manteve-se em 96%, porém já eram 425 mil 132 pessoas 
vivendo na cidade, dos 442 mil 370 habitantes contados no município. Em 
2000, o censo apurou uma população de 538 mil e 909 habitantes, dos quais 
99% vivendo na zona urbana (IBGE apud MIURA, 2006:71) 

  

No âmbito institucional, a representação do município enquanto Cidade Polo  

manteve-se como principal referência discursiva, tanto para legitimar as políticas 

urbanas e sociais quanto para embasar as iniciativas para atração do capital privado.  

Sob este último aspecto, o pesquisador Veriano Miura (2006) demonstrou a 

constituição daquilo que chamou de “marketing urbano”, apontando sob quais lógicas 

tais iniciativas consistiam. Ao analisar o material produzido pela Gestão Municipal 

atuante no período de 2005 a 2008, o pesquisador demonstrou o que em minha leitura, 
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indica a reprodução dos referenciais institucionais e urbanos fundamentados durante 

a década de 1970.  

Abaixo seguem as considerações de Miura sobre o conteúdo do material 

produzido (Fig.6) para divulgar o município no ano de 2006.  

 

Analisando detalhadamente o conteúdo desse material, verifica-se que a 
ênfase maior da estratégia de marketing adotada é para a conquista de novos 
investidores do setor privado para cidade. Essa estratégia consiste em 
promover a imagem da cidade como um lugar onde o investidor encontrará 
todos os aspectos favoráveis, para a instalação de seu empreendimento. 
Para tanto, existem materiais específicos, editados com textos e gravações 
bilíngues (inglês o português), que exaltam as qualidades “promissoras” de 
São José dos Campos […]. 
Dentre os fatores citados nesses materiais (impressos, CD-ROM e website), 
destacamos os seguintes aspectos: 
- São José dos Campos é um dos mais importantes centros de tecnologia e 
produção aeroespacial, de defesa, automobilística, química, farmacêutica e 
de telecomunicações do país; 
[…] 
- A cidade concentra fatores de interesses estratégicos quanto à localização 
e infraestrutura de transportes e telecomunicações; localiza-se também em 
importante ponto de entroncamento de rede de luz elétrica e gás natural. 
Dispõe também de extensa rede de fibras óticas, com serviços cobrindo 75% 
da cidade; 
- O parque industrial com importantes empresas nacionais e multinacionais 
faz a cidade destacar-se como economia forte, ocupando o segundo lugar no 
ranking nacional de produção industrial e o segundo lugar em valor 
adicionado no ranking do estado de São 
Paulo; 
- A qualificação dos profissionais é outro ponto forte da cidade, por concentrar 
instituições educacionais e de pesquisa de renome mundial; 
- A cidade concilia alto nível de desenvolvimento tecnológico com qualidade 
de vida e proteção ao meio-ambiente. 62% do município é área de proteção 
ambiental; 
- São José dos Campos é também o mais importante centro de compras e 
serviços do Vale do Paraíba. Possui cinco shopping centers, 77 agências 
bancárias e diversos hotéis de classe internacional. […] (Ibidem: 84 a 85).  
 

Associado a este conteúdo, Miura também indicou a existência de materiais 

impressos (Fig.7) direcionados à população a fim de estimular o senso de identificação 

em relação ao discurso institucional: 

 

Este material, possui função estratégica de conquistar a legitimidade da 
população ao modelo de planejamento adotado, promovendo sempre a 
imagem positiva da cidade. O objetivo é incutir na população a imagem de 
cidade moderna, de progresso, de primeiro mundo, habitada por gente 
qualificada, competente e trabalhadora […]. (Ibidem:88) 
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Figura 6- Figura 6-Tela inicial do CD-ROM apontado na citação do pesquisador Veriano Miura. 
(Fonte: MIURA, 2003:91) 

Figura 7 - Capa da revista promocional da cidade  
(Fonte: MIURA, 2003:90) 
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Tal discurso, legitimado pelos Índices de Desenvolvimento Humano do 

Município, considerados um dos melhores do Estado de São Paulo146, obscurecia 

outras medidas adotadas pelo Estado a fim de garantir a representação de Cidade 

Polo.  

Conforme o apontamento do pesquisador Dias Andrade (2013), mesmo 

apresentando índices “compatíveis com os países do chamado primeiro mundo”, São 

José dos Campos apresentava um déficit habitacional de 26 mil habitantes vivendo 

em condições precárias no ano de 2003, segundo os registros do Núcleo de Estudos 

Populacionais (NEPO) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

(ANDRADE, 2013:48-50). Tal situação refletia-se diretamente nas políticas 

habitacionais implementadas pelo Poder Público Municipal, que desde 1997, segundo 

os pesquisadores Forlin e Costa (2010 apud ANDRADE,2013), assumiram um caráter 

de “desfavelização”, ou seja, apagamento social e cultural.  

 

[...] sendo considerado por estes como um programa de “limpeza urbana”, o 
qual esconde os pobres do centro da cidade, já que as favelas seriam 
removidas destes centros para setores periféricos [...] sem prever 
mecanismos eficazes para geração de renda e empregos para esses 
moradores nos locais para onde seriam transferidos [...]. Sem a garantia do 
emprego formal e sendo empurrada para a informalidade, a maioria dos 
moradores enfrentava dificuldades para arcar com os compromissos 
financeiros básicos [...] (Forlin e Costa apud ANDRADE, 2013: 49-50). 

 

Conforme pode ser observado, desde o período de Gestão do Prefeito Sobral 

até períodos recentes, a conformação de um espaço urbano assíduos às exigências 

do Capital demandaram a formação de uma cultura institucional atuante no controle 

social para garantia da rentabilidade deste sistema, promovendo projetos de 

desenvolvimento que anularam os direitos de determinados setores sociais 

considerados “desajustados” frente a esse discurso de poder resumido na 

representação de Cidade Polo. 

Em minha leitura, a construção do espaço urbano e sociedade, segundo esses 

referenciais, culminou na formação da ocupação chamada Pinheirinho, localizada na 

 
146 Este dado é referente ao Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS), utilizado pela Fundação Sistema Estadual de 
Análise de Dados (Seade). Criado pela Assembleia Legislativa do Estado, este sistema tem por objetivo de mensurar e registrar 
a qualidade de vida nos municípios paulistas conforme os critérios utilizados pelo índice de IDH, baseados na mensuração da 
riqueza, longevidade e educação (ANDRADE, 2013:72). 
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Região Sul do Município, com aproximadamente 1,3 milhões de metros quadrados147, 

composta por 1500 famílias (cerca de 7 mil pessoas) ocupantes.  

No dia 22 de Janeiro de 2012, essas 1.500 famílias do Pinheirinho foram 

brutalmente despejadas do local que habitavam desde 2006. Sob a égide de uma 

liminar judicial emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contrariando 

a decisão da Justiça Federal de suspensão da reintegração de posse, policiais 

militares protagonizaram uma violenta ação de desocupação, consumando assim o 

apagamento da resistência a uma urbanidade excludente, de processos sociais 

forjados à margem de uma representação instituída e institucionalizada pelo Poder 

Público Municipal de São José dos Campos. 

Passados mais de oito anos, o ato de desocupação da Comunidade Pinheirinho 

permanece como um importante marco histórico representativo do abismo existente 

entre os interesses de agentes do Poder Público e de parcelas da população 

estigmatizadas pela condição de vulnerabilidade social. Neste contexto o Estado local, 

sem destoar da postura recorrente na história do Município, agiu em prol da ordem 

discursiva fruto do ato e da fala ditatorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
147 Terreno pertencente ao grupo Selecta Comércio Industrial, de propriedade do empresário Naji Nahas, acusado de crime contra 
a sistema financeiro em 1989. Esta propriedade, além de apresentar documentações irregulares, também continha uma dívida 
de IPTU com mais de vinte anos.  
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ANEXO 1- LISTA DE VEREADORES (mandato 1968-1972). 
Fonte: Arquivo Público de São Jose dos Campos 
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ANEXO 2- Capítulos do Código Administrativo. 
Fonte: Arquivo Público de São Jose dos Campos 
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ANEXO 3 - Notificação para a regularização estética. 
 Fonte: Arquivo Público de São Jose dos Campos 


