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F ilh o

p, s o b a d i l i g e n t e d i r e ç ã o d a s p r o -

fessoras Maria Aparecida Papali e Valéria Zanetti, con
cluiu mais este volume, de n° IV - Fase Sanatorial de
São José dos Campos: Espaço e Doença, da série em preparação, São
José dos Campos: História e Cidade.
O livro compreende onze capítulos e contou com a colaboração
dedicada de diferentes entidades e personagens, devidamente rela
tadas na página de agradecimentos.
Não é exagero dizer que, de alguma forma, todos na Univap
entenderam o alcance do conteúdo dos volumes já publicados, os
quais contêm valiosos depoimentos, obtidos pelos pesquisadores
em grande quantidade de documentos, de modo a se constituírem
em uma fonte que pode ser consultada por quem deseje fidedignidade do que é relatado.
O livro revela interessantes detalhes sobre o que ocorria com
os que buscavam tratam ento em São José dos Campos e eram re
pelidos por parte da população, com preconceitos relativos aos tu 
berculosos, com medo de contágio, como o caso de um barbeiro
que se recusava a atender um estranho, pois “se é pessoa de fora, é
doente, e como tal não devo atender”.

A designação tuberculoso era evitada, mesmo em documentos
oficiais que a indicavam como TP (Tuberculoso Pulmonar). O tra
tamento da tuberculose, na fase sanatorial, requereu a construção
de prédios para abrigar hospitais que ainda existem hoje, com dife
rentes ocupações, em São José dos Campos.
E toda uma atividade econômica foi gerada para atender à vo
cação de estância climática atribuída ao município. O livro é pró
digo em descrições do que foi a atividade assistencial da cidade,
dirigida a uma população carente, em busca da cura. Ao assunto,
apesar de toda a tragédia envolvida, foi dado um tratam ento muito
adequado, que mantém o interesse do leitor. Se quiser conhecer de
talhes do que foi a vida dos tuberculosos em São José dos Campos,
na fase sanatorial, recomendamos a leitura do excelente volume IV.
Baptista Gargione Filho, Prof Dr.
Reitor da Univap
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O m e lh o r p r o fe ta do f u t u r o é o p a s s a d o .
(Lord Byron)

/ l h i s t ó r i a é u m a p o n t e em eterna construção que

j L J atravessa o tempo e seus abismos profundos. Ninguém
.A . jamais ousará afirmar definitivamente qual será o nos
so destino. Alguns constroem a ponte, outros assistem à constru
ção, alguns caminham pela ponte e outros nem a verão, contudo
sempre caberá ao historiador o papel de revisitar as estruturas,
trazer novos olhares e executar um as build da nossa civilização
por meio do seu trabalho.
Hoje contamos com inúmeras tecnologias que têm sido ca
pazes de nos auxiliar enorm em ente na pesquisa, preservação e
na difusão de releituras sobre a história que conhecíamos e que
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parecia consolidada. Diante do inconformismo acadêmico as, até
então, verdades históricas tendem a se modificar perm anente
m ente e isso é m uito natural e saudável.
Somente um olhar crítico sobre a história nos garantirá liber
dade por perm itir o acesso aos erros e acertos de um tem po pas
sado e incorporá-los ao conhecimento. O trabalho que a Univap
vem desenvolvendo por meio desse projeto nos dá certeza de que
sempre temos um pouco mais a conhecer sobre nós mesmos a
cada dia, e quando conhecemos mais sobre nós mesmos somos
capazes de analisar criticamente e transform ar nossa realidade
para projetar um futuro mais justo.

Paul Edman de Almeida
Gerente de Comunicação da Petrobras
Refinaria Henrique Lage
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científica os dados que dizem respeito a nossa São

f -Á . José, dos belos campos e dos bons ares...
A falta de informações comprovadas já vinha sendo sentida há
vários anos, até que a Univap, por meio de nossas professoras de
História, firmaram um convênio entre a Prefeitura Municipal, a
Câmara Municipal de São José dos Campos, a Fundação Cultural
Cassiano Ricardo e a Fundação Valeparaibana de Ensino, m an
tenedora da Universidade do Vale do Paraíba - Univap, com o
objetivo de “recuperar, consolidar e preservar a história do m u
nicípio de São José dos Campos por intermédio do projeto PróMemória, instituído pelo Decreto Legislativo n° 32/2003, de 02
de O utubro de 2003”.
Desse convênio surgiu o grande projeto, patrocinado pela
Petrobras - Refinaria Henrique Lages de São José dos Campos,
da edição de 7 livros, material produzido pelo Pró-M em ória que
envolve alunos e professores do curso de História.
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Neste volume, Fase Sanatorial de São José dos Campos: Espaço
e Doença, está sendo disponibilizada a documentação referente à
fase sanatorial de São José dos Campos, que com preendeu o final
do séc. XIX até aproxim adam ente a metade do século XX.
Quiseram os autores, que eu escrevesse alguma coisa referente
ao assunto deste livro, talvez e somente, um a parte de minhas
memórias, considerando que “ vim parar nesta cidade” porque
quando eu tinha quatro anos de idade, meu pai contraiu tuber
culose, e m inha mãe e eu ficamos em São Paulo, enquanto ele
se tratava em sanatórios em Campos do Jordão e, por vezes, em
pensões em São José dos Campos. Lembro-me das idas do meu
pai para nos visitar e a tristeza da despedida antes de tom ar o
ônibus de volta...
Finalmente meu pai decidiu que m inha mãe e eu poderíamos
m orar em São José dos Campos, junto com ele. Morávamos em
um a casinha, que era a últim a da rua Claudino Pinto (rua onde
ficava a Light, hoje Bandeirantes de Energia), bem perto do cha
m ado Buraco da Onça!
Das muitas lembranças, um a é a de meu pai deitado em sua
cama, com o rádio ligado, sintonizando as emissoras que tocavam
músicas de raiz, ou umas valsinhas chorosas, que eu ouvia sen
tada na cama com meu pai e m inha mãe: luz apagada, silêncio,
apenas os botões verdes do aparelho, e o luar entrando pela janela
baixinha, aberta, por onde se avistavam as luzes da cidade e por
onde tam bém , tentavam entrar e m orriam , com os espirais de
inseticida, os pobres e odiados pernilongos.
Lembro-me dessas noites e de um tem po dolorido onde, por
várias vezes, presenciei m inha mãe, um a loirinha quietinha, que
falava m uito baixo, derram ar sentidas lágrimas que vertiam de
seus olhos azuis da cor do céu....
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Assim a gente ia vivendo, longe de toda a família que morava
em São Paulo, ora, com m eu pai em estado “negativo” mas sem
pre com a ameaça constante da volta da doença. Para fortalecer,
as sopas enriquecidas, suco de frutas passadas na peneira, não to 
m ar gelado, evitar o sol, respeitar a hora do “repouso”, o descanso
na “espreguiçadeira”. Não sei por que, mas ainda conservo essa
cadeira.
E quando acontecia a “recaída”, eram as hemoptises, os suores
que molhavam toda a roupa, a tosse incessante, a febre alta, a falta
de ar, o pneum otórax, remédios, injeções, louça escaldada, roupa
lavada separadamente... muitos e m uitos cuidados, até a inevitá
vel volta ao sanatório, as cirurgias e a distância outra vez...
As horas intermináveis na Telefônica que ficava na Rua Sete,
aguardando até 4 horas ou mais, a telefonista conseguir um con
tato em Campos do Jordão: e depois, do outro lado, a voz de quem
sabe quanta dor sentia, além da real, da tristeza pela separação da
família, do não poder acom panhar de perto o crescimento de sua
única filha, que ele tanto amava.
E tanta coisa aconteceu, exatamente como está docum entado
neste precioso livro, ao longo de nossas vidas, até a últim a ci
rurgia, no Sanatório Sírio, dois dias depois do meu casamento, e
vinte e dois anos desde o contágio. Saudade do dr. Dória e do dr.
João Pedro Além, do Sanatório Sírio em Campos do Jordão, fale
cido recentemente; exemplos de médicos e de cidadãos, que vive
ram suas vidas tratando dos seus “doentes”, com extrema atenção,
apesar do jeito franco de falar de ambos, que às vezes nos parecia
até um tanto rude...
Depois, m eu pai viveu um tem po de paz, até que apareceram
umas dores no pescoço. Finalmente, depois de vários exames,
constatou-se que era alguma coisa mais devastadora que a tuber
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culose. Agora era um câncer no pulmão. Não havia mais o que re
tirar e assim se foi m eu pai, levando sua história, seu sofrimento,
como tantos outros que passaram pelo mesmo processo.
Hoje, lem bro-m e do desconsolo do dr. Além, quando me dizia
que os sanatórios estavam sendo fechados em Campos do Jordão,
mas que a tuberculose não estava erradicada. As pessoas de bai
xo poder aquisitivo, por vezes um tanto ignorantes, iriam sofrer,
porque precisariam ter medicamentos ingeridos corretamente,
alimentação adequada e muitos outros cuidados, e talvez isso não
seria possível em casa, ainda mais considerando os cuidados que
essa doença exige para não contagiar as pessoas que convivem
com o doente. E depois com o advento da AIDS, aí está de volta a
“velha senhora”, que para mim, foi m uito má!
Entretanto, sempre há o outro lado da moeda. Penso que a
vida nos m ostrou claramente a dor e o amor, a capacidade de sen
tir a dor do outro, e a vontade de m inim izar os pesares daqueles
que de um a form a ou outra experimentam algum sofrimento.
Maria da Fátima Ramia Manfredini
Pró-Reitora de Cultura e Divulgação Acadêmica
Univap
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de prefácios.

É

um a parte do livro onde você, além de ter um a visão, um
V

/ ponto de vista, um a reflexão sobre o tema tratado expres

sada por pessoa interessada no assunto, você pode tam bém ser
“despertado” para alguns outros pontos im portantes que talvez,
sem essa leitura, não pudessem ser observados. Falando com u’a
amiga sobre essa m inha predileção pela leitura de prefácios, ela
completou: “... além do que muitos deles são escritos com um a
grande carga de amorosidade ... é um traço ...”
É o que está acontecendo agora: eu jamais imaginei que viesse
a prefaciar um livro como este. Quando o li, atropelada pelo tem 
po escasso, voltando em alguns trechos para relê-los, novamente
me senti, na verdade, vivendo um a adolescência cheia de am or e
de alegria pela vida. Idade das descobertas, sem medos e repleta
de curiosidades.
Pena que esse livro só foi escrito agora. Se tivesse sido escrito
naquele tem po em que o vivi e o tivesse lido, talvez, eu entenderia
m inha cidade melhor e a amasse mais, não só por sua beleza, mas
por nela habitarem pessoas especiais, m uito jovens e condenados
a m orrerem cedo... Eu não sabia que fazia parte desta história e
isso eu entendo agora através deste trabalho, tão cuidadoso, de
senvolvido por membros deste im portante Núcleo de Pesquisa
Pró-Memória.
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O livro como foi proposto pelas autoras, seguindo passo a pas
so o exigido pela pesquisa, baseado nas documentações oficiais,
compôs “um corpo” onde se poderá ver claramente a imagem de
um a São José dos Campos na fase sanatorial: suas ruas, praças,
prédios, funções desses prédios, pensões, sanatórios, bares, cine
mas, lojas, governo, comércio, praticam ente tudo servindo uma
cidade para os doentes do pulmão.
Mas não bastou isso: o livro, além de m ostrar a cidade atra
vés de um a pesquisa documental, séria, cuidadosa e necessária,
juntou ao corpo físico, a alma da cidade. Aí a obra se torna muito
valiosa. Abre um a grande reflexão sobre o hom em em situação
especial, fragilizado, sob um a sentença de m orte, jovem, com m í
nim a chance de se curar, mas que luta, trabalha, dá sua contribui
ção pessoal para a cidade que o acolheu mesmo sabendo ser ele,
o doente, o principal insum o da

indústria da m orte”. Oferece

tudo que ainda lhe resta, sua arte, seu espírito político e em pre
endedor, sua genialidade, seu querer fazer parte, tudo o que lhe
resta, além da doença, para ajudar São José dos Campos crescer.
Hoje, lendo este livro, posso talvez entender porque tinha um
sentimento tão estranho, m istura de dor e carinho, quando era
proibida de me aproximar daqueles jovens com olhar tão bri
lhantes e profundos, tristes e esquálidos. Hoje, a nova geração
nada sabe sobre a alma de São José dos tuberculosos, alma que
este livro bem dem onstrou. Talvez mesmo aqueles que passeiam
nos espaços do Vicentina Aranha, desconheçam as histórias de fé,
am or e dor ali desenroladas. Este livro me comoveu muito.
Angela Savastano
Diretora do Museu do Folclore de São José dos Canmpos
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NOITES EM CLARO....!

.............. ...........................
Muitos foram os enfrentamentos, os obstáculos....
Podemos nos orgulhar. Conseguimos!!!!!
Isso porque, para a publicação deste volume, várias pessoas e

Instituições estiveram do nosso lado, oferecendo múltiplas con
tribuições. Em primeiro lugar, agradecemos ao Gerente Geral
e ao Gerente de Comunicação da Petrobras, senhores Cláudio
Pimentel e Paul Edman de Almeida pelo patrocínio e apoio cons
tante. Agradecemos ao Magnífico Reitor da Universidade do Vale
do Paraíba, prof. dr. Baptista Gargione Filho e seu vice-reitor,
prof. dr. Antonio de Souza Teixeira Júnior. Agradecemos a nossa
querida diretora do IP&D, Prof3 dra Sandra Fonseca da Costa,
com a qual sempre podemos contar, bem como a nossa direto
ra da Faculdade de Educação e Artes Profa Msc Valdelis Nunes
Pereira. À Pró-Reitora de Cultura e Divulgação Acadêmica da
Univap, Prof3 Maria da Fátima Ramia Manfredini, nossos agra
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decimentos por ter abraçado a nossa idéia, pelo estímulo, com 
preensão, boa vontade, cuidados perm anentes e por encontrar
saídas nos labirintos das dificuldades. Também somos gratas a
sua equipe: Olga, Odete, Mariete, Teruka, sempre prontas a nos
atender. Aos nossos parceiros da Câmara Municipal de São José
dos Campos, nosso eterno agradecimento e amizade. Em parti
cular agradecemos ao Secretário Geral da Câmara, Sr. José Carlos
de Oliveira, nosso grande parceiro, pela amizade e com panhei
rismo. Ao vereador Alexandre da Farmácia, atual presidente da
Câmara, agradecemos pelo apoio sempre presente. Agradecemos
m uito a colaboração da funcionária da Câmara, Héglide A rruda
Costa, do funcionário Paulo de Tarso, bem como dos m otoris
tas Jessé, Osmar e Valentim, sempre prontos a prestar suporte
aos nossos meninos do

Pró-M emória. Da Fundação Cultural

Cassiano Ricardo somos gratas ao presidente, M ário Domingos
de Moraes, ao presidente do DPH, engenheiro Vitor Chuster, ao
historiador e Chefe do Arquivo Donato Ribeiro, à historiado
ra e arquivista Nádia Del M onte Kojio, ao historiador Antônio
Carlos Oliveira Silva e ao entusiasmo dos colegas do Comphac.
Nossos agradecimentos sinceros e de coração aos nossos depoentes, cujas “mem órias da tuberculose” perm itiram costurar e dar
sentido as nossas pesquisas históricas. São eles: Dr. Tarantino, Rui
Dória Filho, Nair de Souza, Rute Viola, Eunice do Nascimento
Florindo, Samuel Rodrigues Costa, Irm ã M aria Regina (Centro
de Convivência Infantil da Casa Santa Inês), Jarbas Dias Ferreira
e José Benedicto Moreira. Agradecemos aos amigos Hugo
Ricardo Soares, Maria da Fátima R. M anfredini, Vander Francisco
do Nascimento e ao Pró-Reitor da Graduação da Univap, Prof.
Samuel Ximenes Costa, pelos contatos fornecidos para nossas
entrevistas. Nossos agradecimentos carinhosos aos professores
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Celso Antonio Meneguetti, Filipe Coutinho Sorieno, o funcio
nário da Univap José Eduardo Ribeiro, que tanto nos ajudaram
com apoio técnico e logístico. Nossos agradecimentos especiais
à jornalista Sylvia Leds, ao Carlos Magno da Silveira e ao Patrick
Vergueiro, da Magno Studio. Ao Edézio Ribeiro Soares somos
gratas pela gentileza de seus serviços de filmagem e edição. Ao
Fernando M oreira da TV Univap, à Fabiana Pupio e ao Jorge Silva
pela sempre disposição em nos atender. Agradecemos à Fundação
Oswaldo Cruz, na pessoa do Sr. Jean Maciel, da Sala de Consulta
Dad/Coc - Fiocruz, por sua disponibilidade em nos ajudar. Somos
gratas pela participação das professoras Estefânia Fraga, Zuleika
Sabino Roque, Paula Carnevale Vianna, Ana Enedi Prince e Maria
José Acedo Del Olmo. Não poderíamos deixar de salientar a de
dicada atuação de nossos bolsistas do Núcleo de Pesquisa PróMemória, nossos queridos meninos “aprendizes de H istoriador”.
Em particular, atuando conosco nesta edição, agradecemos

à

Nara Rubia M artins, à Suele França Costa, à Michelle Ferreira
Auciello, à Juliana Eliza Viana, ao Carlos Eduardo de Quadro e
ao Douglas de Almeida Silva. Esta edição tam bém contou com
a im portante participação dos nossos ex-alunos Eduardo Pinto
da Cunha Junior, Leonardo Silva Santos, Kelly Garcia e Luciano
Maciel Galvão. Nosso especial e eterno agradecimento ao dr.
Affonso Tarantino, filho da joseense, dona Genésia Berardinelli
Tarantino, a prim eira farmacêutica form ada no Brasil, com forte
trajetória no município no combate à tuberculose. Por mais esta
empreitada, agradecemos a ajuda e em penho de todos os colabo
radores deste volume.

As coordenadoras
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e Cidade significa muito para nós, pois é resulta-

.A . do de um projeto acalentado há muitos anos, a rea
lização de um sonho. Somos docentes do curso de História da
Univap, coordenamos o Núcleo de Pesquisa Pró-M em ória São
José dos Campos e desenvolvemos estudos no Laboratório de
Pesquisa e Documentação Histórica do IP&D, além de atuarm os
no Programa de Mestrado em Planejamento Urbano e Regional
da Univap. Enfim, junto com colegas e alunos da graduação e da
pós-graduação realizamos pesquisas e levantamos docum enta
ção sobre a história da cidade de São José dos Campos há muitos
anos.
Sabemos o quanto é necessário e im portante para a cidade que
escolas, bibliotecas públicas e universidades possam ter acesso a
essa vasta pesquisa que vem sendo realizada sobre a história da
cidade. Os poucos livros disponíveis nas instituições sobre a his
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tória de São José nem sempre contam com o rigor de um a pes
quisa de caráter científico e embasamento metodológico criterio
so. Nossa série tem como principal objetivo suprir essa demanda,
com a publicação de sete livros de temas variados sobre a história
de São José, os quais serão lançados entre 2008 e 2010 e distribu
ídos nas escolas, bibliotecas públicas e universidades. Para a via
bilização desse projeto contam os com o patrocínio da Petrobras,
apoio ao qual seremos sempre gratas.
O

prim eiro

livro

da série, intitulado Os Campos da Cidade:

São José Revisitada, traça um panoram a geral sobre a cidade, em
múltiplos aspectos. São vários capítulos com temas variados, des
cortinando a cidade de São José dos Campos, trazendo inovações
historiográficas e olhares singulares sobre sua história.
O s e g u n d o l i v r o , Câmara Municipal de São José dos Campos:

Cidade e Poder, tem o objetivo de contar a história do poder legis
lativo de São José dos Campos, tema im portante para a história
da cidade. Desde a criação do Projeto Pró-M emória, em 2004, as
Atas da Câmara Municipal de São José dos Campos vêm sendo
objeto de investigação de nossas equipes de bolsistas, constituin
do hoje um rico acervo docum ental sobre a história política da
cidade.
O t e r c e i r o l i v r o , São José dos Campos: de Aldeia a Cidade,

tem um a missão difícil e ao mesmo tem po complexa e desafiado
ra, pois seu objetivo é trazer à tona as discussões sobre os prim órdios da nossa então Aldeia de São José da Parayba, os conflitos en
tre indígenas e colonos, sua transform ação em Vila, até se tornar
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cidade no final do século XIX. Tudo isso contando com a escassa
documentação que temos do período, mas que, garim pando do
cumentos aqui e ali, acabamos por traçar o cenário da época.
No

quarto

livro,

Fase Sanatorial de São José dos Campos:

Espaço e Doença, talvez esteja contida a própria alma da histó
ria da cidade. Período rico para a compreensão de toda a lógica
urbanística e industrial de São José, o período sanatorial encerra
contradições e memórias de um tem po que a cidade muitas vezes
quis apagar. Neste livro busca-se evidenciar, registrar, discutir e
refletir sobre um a época que deixou marcas profundas na cons
trução identitária da cidade.
O q u i n t o l i v r o , Crescimento Urbano eIndustrialização em São

José dos Campos, trata principalmente da vocação industrial de
São José dos Campos e da crescente urbanização que se processa
na cidade, principalmente a partir da década de 1960, com a che
gada de grandes indústrias nacionais e multinacionais. Grandes
indústrias nacionais que se instalam em São José dos Campos,
como a Refinaria Henrique Lage (Petrobras) e a Embraer, são
neste livro priorizadas para estudo.
No

sexto l iv r o ,

Escola e Educação em São José dos Campos:

Espaço e Cultura Escolar, buscamos identificar a história da edu
cação e do cotidiano escolar em São José dos Campos desde o
século XIX até nossos dias, sob os mais variados aspectos. A edu
cação não poderia deixar de ser tema de um livro sobre a história
da cidade, dada a relevância em que consiste a educação para toda
a nossa sociedade.
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No

sétim o

livro,

São José dos Campos: Cotidiano, Gênero e

Representação, abordaremos temas ligados às novas tendências
historiográficas, como a participação das mulheres em vários
m om entos históricos, trabalhos com memórias e identidades,
representações sociais, trabalhos com fontes diversas como im a
gens, m onum entos, cultura popular, entre outros. É um livro que
busca olhar São José dos Campos através da diversidade, através
de muitas linguagens.
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do Vale do Paraíba desde 1993, coordenadora do Laboratório de
Pesquisa e Documentação Histórica do IP&D da Univap, vincu
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sora e coordenadora do curso de História da Universidade do Vale
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do Paraíba, m em bro do Laboratório de Pesquisa e Documentação
Histórica do IP&D; é vinculada ao Grupo de Documentação
Histórica (Gedoch) da Univap, docente do Programa de Mestrado
em Planejamento Urbano e Regional da Univap.
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Social pela PUC/SP. Pesquisador do Depto. de Patrim ônio
Histórico, órgão da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, insti
tuição da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, e coorde
nador do Programa de Educação Patrimonial da cidade.
C

arlos

E

d ua rd o

de

Q

u adro

é
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Cultural Cassiano Ricardo; atua como estagiário do Núcleo de
Pesquisa Pró-M em ória São José dos Campos desde 2009.
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Universidade do Vale do Paraíba; atua como estagiário do Núcleo
de Pesquisa Pró-M em ória São José dos Campos.
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História pela PUC/SP, especialista em História do Brasil pela
PUC/SP e doutora em História pela mesma instituição, pro
fessora titular do D epartam ento de História da Faculdade de
Ciências Sociais da PUC/SP. Atua como professora no Mestrado
e Doutorado, coordenadora do curso de Especialização “História,
Sociedade e Cultura”, nível Lato Sensu. Pesquisadora integrante
do Grupo de Pesquisa “Poderes, Sensibilidades e Sociabilidades
na Contem poraneidade” e do Núcleo de Estudos Culturais, da
PUC/SP.
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Universidade do Vale do Paraíba; atua como estagiária do Núcleo
de Pesquisa Pró-M em ória São José dos Campos.
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é graduada em História pela Universidade do

Vale do Paraíba desde 2008, foi estagiária do Núcleo de Pesquisa
Pró-M emória São José dos Campos entre os anos de 2006- 2008,
atualmente é professora da rede estadual de ensino.
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possui licenciatura em História

pela Universidade do Vale do Paraíba (2008); é pós-graduando
do curso de Especialização em Cultura Popular Brasileira pela
Universidade do Vale do Paraíba; foi estagiário do Núcleo de
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atualmente é professor da rede estadual de ensino.
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USP; mestre em História Social pela PUC/SP; m embro fúndadora do Projeto Pró-M emória São José dos Campos, professora
do curso de História da Univap, coordenadora do curso de PósGraduação em História da África/Univap, e autora de vários li
vros paradidáticos; atualmente coordena o Núcleo de Pesquisa
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N adia C soknyai D el M onte Kojio possui graduação em
História pela Universidade do Vale do Paraíba (1992). Tem es
pecialização em Arquivologia pela Universidade de São Paulo e
por Alcobendas (Espanha). Mestre em Planejamento Urbano e
Regional pela Universidade do Vale do Paraíba com ênfase em
políticas públicas de patrimônio cultural (2008). Atualmente é
historiadora do Arquivo Público do Município de São José dos
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do curso de Especialização em Cultura Popular da Universidade
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Pró-Memória.
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é graduanda em História pela

Universidade do Vale do Paraíba; autora de A Fundação da Cidade
de São José dos Campos, publicado no livro São José dos Campos:

de Aldeia a Cidade (2010); e estagiária do Núcleo de Pesquisa
Pró-Memória São José dos Campos desde 2009.
Paula Carnevale Vianna é Graduada em Medicina pela
Universidade Federal de São Paulo (1991), com mestrado em
Infectologia pela Universidade Federal de São Paulo (1997) e dou
torado em Medicina (Medicina Preventiva) pela Universidade
de São Paulo (2004); é atualmente professora e pesquisadora
do Programa de Mestrado em Planejamento Urbano e Regional
da Universidade do Vale do Paraíba (Univap). Atuou na área de
Saúde Coletiva no planejamento e organização de serviços de
saúde, tanto públicos quanto privados.
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e estagiária do Núcleo de Pesquisa Pró-M em ória São José dos
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bacharelado em História pela Universidade do Vale do Paraíba
(2001), e mestrado em História pela PUC/SP (2007); é douto
randa em História Social pela PUC/SP e docente da Rede Pública
e Particular de Ensino de São José dos Campos. M embro do
Núcleo de Estudos Culturais: História, Memória e Perspectivas
do Presente (PUC/SP), coordenadora do curso de Pós-Graduação
em Cultura Brasileira da Univap e pesquisadora colaboradora do
Núcleo de Pesquisa Pró-M emória São José dos Campos.
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A

presen ta çã o

do

V

o lu m e

IV

Fase S a n a t o r ia l de
São José d o s C am pos:
E spaço e D o en ça

AIS U M E X E M P L A R F IN A L I Z A D O !

Mais um pouco de histórias da cidade acessível à
comunidade joseense...
Isso m uito nos orgulha, sobretudo porque nossos protagonis
tas foram os próprios moradores da cidade; colaboradores volun
tários que, com suas célebres lembranças, nos fizeram enriquecer
os textos, ampliando os debates. Suas memórias, antes de serem
reconstituições fidedignas do passado, estabeleceram o jogo dia
lético do que lem brar e o que esquecer. A essas memórias deve
mos o rum o de nossas histórias.
Há, ademais, que reconhecer os consideráveis esforços dos
nossos colaboradores neste volume, que fizeram dos gestos e de
poucas palavras, o mote de entendimento das memórias, dando
às falas o sentido histórico que elas exigem.
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A série História e Cidade não poderia deixar de tratar um im
portante período da cidade: a fase sanatorial. Por meio dessa fase
reconhecemos outra São José dos Campos e, por meio dela, mui
tas histórias. Isso é o que nos m ostra o pneumologista dr. Douglas
C. Belculfmé, no prim eiro capítulo. Síntese dos capítulos seguin
tes, o texto do dr. Douglas reforça a im portância que a cidade teve
no m ovim ento senatorial de início do século XX.
Percebemos que o passado ainda pulsa e que é por meio da
m em ória, guardiã do passado, que estabelecemos relações no
tempo. Consiste na proposta da dra Paula Carnevale Vianna, mé
dica sanitarista, com forte pé na história, estabelecer essa relação
no segundo capítulo.
A representação social da tuberculose e do doente, tema de
senvolvido no terceiro capítulo por Nara Rubia Martins, Carlos
Eduardo de Quadro, Suele França Costa revelou o universo do
imaginário social e das construções enunciativas em torno da do
ença. A propaganda sanitária atribuiu à devassidão os males do
século. A vida boêm ia e desregrada recebeu um a forte crítica so
cial e o peso da contam inação passou a rondar, particularmente,
o universo feminino.
Sabe-se do sofrimento que a tuberculose trouxe ao doente,
à família do doente e às pessoas de seu convívio, mas pouco se
sabe do outro lado dessa realidade: o da descontração, estratégia
utilizada como força alternativa para driblar o sofrimento. Esse
assunto foi tema do quarto capítulo, desenvolvido conjuntam en
te com as professoras Maria Aparecida Papali e Maria José Acedo
Del Olmo.
O quinto capítulo trata das ações públicas visando à organiza
ção do espaço de São José dos Campos que alojava, nas suas fron
teiras urbanas, sãos e doentes. É dessa form a que Vitor Chuster
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compreende as transformações pelas quais a cidade passou, en
tendendo o zoneamento como form a de promover a dinâmica
econômica voltada para a acumulação de capital, dentro de um
contexto de urbanização, imposto condicionalmente pela fase sa
natorial.
A Liga de Assistência Social e Combate à Tuberculose foi es
tudada além do campo assistencial por Eduardo Pinto da Cunha
Junior e Antonio Carlos Oliveira da Silva. Originariamente pro
duto de trabalho de Graduação, o sexto capítulo trata da inicia
tiva de determinados segmentos da sociedade preocupados com
questões ligadas às condições sanitárias do m unicípio bem como
interesses de ordem política, visando à representação de m em 
bros da Liga.
A imprensa católica foi tam bém estudada como tem a de
Trabalho de Conclusão de Curso por Kelly Garcia. Garcia atri
buiu ao jornal A Caridade , um papel im portante na tentativa de
moralização de um a sociedade que se constituía, em inícios do
século XX, por forasteiros de diversas naturalidades, atraídos pela
falsa condição de cura que a cidade propiciava. A função social e
m oral imposta pela Igreja Católica à cidade de forasteiros pobres
e doentes, acrescia a proposta de romanização, bastante forte no
período de vigência do jornal A Caridade, estudo empreendido
no sétimo capítulo.
No oitavo capítulo Estefânia Fraga e Zuleika Roque debruçaram-se sobre as diferentes narrativas, que se esboçaram a partir
dos diferentes lugares sociais das falas, respostas das memórias
múltiplas que compõem, na visão das autoras, um complexo m o
saico que permite perceber as outras faces da cidade sanatorial.
O nono capítulo, de autoria de Antônio Carlos Oliveira da
Silva, Estefânia K. C. Fraga, Leonardo Silva Santos e Luciano
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Maciel Galvão descortina um cotidiano que se confirma na tênue
divisão entre o que é rural e urbano, nas primeiras décadas de
1900.
O espírito em preendedor dos moradores da cidade de São José
dos Campos tem forte implicação histórica. O décimo capítulo,
de autoria de Carlos Eduardo de Quadro, Suele França Costa,
Douglas Almeida Silva, assessorado por m im , trata de como foi
possível, da doença, vender saúde. Redes e negócios foram mon
tados em cima da tuberculose e, muitos foram os comerciantes
que acum ularam riquezas garantindo saúde, iludidam ente so
nhada pelos doentes acometidos pelo invencível bacilo de Koch.
Os abandonados da tuberculose foi tema desenvolvido no dé
cimo prim eiro capítulo por Juliana Eliza Viana, Michelle Ferreira
Auciello, Nara Rubia M artins e a professora Maria Aparecida
Papali. Os autores trataram do destino dado aos vitimados pelos
micuins. Abandonados pela própria sorte, alguns tiveram a com
paixão e consolo de entidades filantrópicas, m uitas delas funda
das com o fim últim o de receber essa dem anda que a própria
condição de estância pouco adequada criava.
O décimo segundo capítulo, de autoria de Ana Enedi discorre
sobre os contextos de Estância de Campos do Jordão e São José
dos Campos, dois grandes e im portantes campos de atuação dos
principais tisiologistas da época. Sem perder as particularidades
de cada contexto, a autora tratou do que foi com um e específico
de cada um a das cidades sanatoriais.
Valéria Zanetti
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1
São J o s é d o s C a m p o s n a f a s e s a n a t o r i a l :
H U M A N I D A D E E DETERMINA ÇÃO
Douglas Carlyle Belculfiné
~Tã.s ú l t i m a s d é c a d a s d o s é c u l o XIX, na Europa,

/ \ / a comunidade científica divulgava as descobertas reJ .

1 centes no estudo das doenças infecto-contagiosas,

principalmente da tuberculose que ceifava a vida de milhares de
pessoas por ano. Era incessante a busca pelo agente causador da
doença, assim como a medicamentos que pudessem por fim ao
sofrimento dos enfermos. Na ausência de um tratam ento eficaz,
medidas de toda a espécie, incluindo as terapias mais bizarras
eram utilizadas como opções terapêuticas.
Surge então, o movimento sanatorial, que se inicia na
Alemanha e rapidamente se espalha pelo continente europeu,
logo atingindo as Américas. A proposta consistia no isolamento
dos pacientes por um longo período de tempo, submetendo-os a
regime dietético e repouso em locais de altitude com baixas tem 
peraturas (Belculfiné, 2009).
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O tratam ento climático já era sugerido desde os tempos de
Hipócrates e da Roma Imperial, recom endando-se que fossem
procurados locais de clima quente e seco, com atmosfera pura,
constantem ente renovada, livre de poeiras minerais, vegetais ou
orgânicas. Em outra época, tam bém foram utilizados os climas
amenos dos campos (Idem, 2001).
Mas, foi a partir dos trabalhos de Brehmer, em 1859, que se
fundam entaram os conceitos de tratam ento climático em locais
de altitude, onde se acreditava que o bacilo não resistiria às baixas
concentrações de oxigênio. Deitweiller, seu paciente e posterior
m ente seu assistente, questionou a necessidade de lugares eleva
dos ou climas especiais, dando preferência para o repouso ao ar
livre em cadeiras especiais (Idem, Ibidem).
Apesar de estas construções estarem, durante m uitos anos, as
sociadas à mística do ar da m ontanha, à m edida que este conceito
climático foi se diluindo, muitos destes sanatórios passaram a ser
edificados em locais com qualquer clima, principalm ente em ci
dades com média altitude e até a beira-mar.
Nesse período, no Brasil, já havia um a grande preocupação na
cional, pelo grande núm ero de casos existentes, com alarmantes
níveis de m ortalidade. As autoridades médicas, que só contavam
com as insuficientes enfermarias das Santas Casas para socorrer
os doentes tísicos, aprovaram o modelo germânico de tratamento
e deram início a planejam ento de construção de sanatórios em
diversas cidades do país. Com a falta de apoio governamental, foi
necessário suporte filantrópico para que estes fossem construídos
(Idem, Ibidem).
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São José dos Campos em outros tempos
N

essa é p o c a

,

a cidade de São José dos Campos, com menos de

20 mil habitantes, já apresentava uma procura incipiente pelo seu
clima para tratam ento, comprovado por registros de óbitos do
período, e sequer imaginava a transformação que sofreria, tor
nando-se referência no tratam ento da doença (Amaral, 1930). A
cidade era pobre, com poucos recursos, e sua economia, que ex
perim entara algum progresso com as culturas do café e do algo
dão, vivia às expensas da agropecuária, sem grandes perspectivas.
Várias teorias parecem estar envolvidas na justificativa da bus
ca do m unicípio para tratam ento, porém , nenhum a delas apre
senta embasamento sólido. Já, em tempos imemoriais, dizia um a
lenda originária dos índios guaianá que habitavam a região, que
este local possuía ares tão salutares que “não se m orria nunca”
(Bondesan, 1999). Provavelmente um a premonição de algum
xamã, conhecedor da doença que foi trazida pelos jesuítas de
Portugal e dizimou um a grande parte da população indígena.
Sabe-se tam bém que o dr. Clemente Ferreira, afamado tisiólogo, em 1881, no Rio de Janeiro, tecia zelosos comentários a
respeito dos ares de São José dos Campos e de Campos do Jordão
para tratam ento da moléstia (Paulo Filho, 1986). Estudos realiza
dos pelo autor constataram que ocorria um núm ero considerável
de prováveis mortes por tuberculose no município, desde o ano
de 1882, de acordo com registros de livros de óbitos do cemité
rio local e de livros de registros de óbitos da Cúria Diocesana
(Belculfiné, 2001). Também nesse período, docum entos da
Câmara Municipal relatam a vinda de doentes provenientes do
Rio de Janeiro à procura de tratam ento climático (Cabral, 1982).
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A vizinha cidade de Campos do Jordão já tinha seus ares pro
pagados há algum tempo, quando se dizia que escravos doentes
do peito permaneciam por algum tem po na cidade e retornavam
curados aos seus patrões. Logo, tornou-se afamada e passou a ser
m uito procurada. Porém, a maioria de sua clientela era consti
tuída por doentes com recursos, deixando ao abandono àque
les desprovidos de condições materiais. O que ocorria, então, é
que m uitos desses doentes, ao aportarem na Estação Ferroviária
de Pindamonhangaba, eram encaminhados para São José dos
Campos, não perm itindo mesmo, que eles chegassem a subir a
serra para Campos do Jordão (Paulo Filho, 2001).
Há registros de um artigo médico elaborado pela imprensa
joseense, no início do século XX, que propagava as propriedades
curativas do clima local, classificando-o como “suave e reparador”
e que operava milagres nos doentes com tuberculose (Bondesan,
1967). O utro fato que parece estar relacionado à procura do local
para tratam ento, diz respeito à chegada do médico tisiologista dr.
Mário Nunes Galvão, que veio em busca de tratam ento, curando-se e tornando-se referência no tratam ento da doença no m uni
cípio (Bondesan, 1996).
Alguns fatores também devem ter contribuído para a procura
da cidade, como: acesso por estradas e via férrea, localização no
eixo Rio - São Paulo, serviço de água, telefone, iluminação e a
Santa Casa de Misericórdia (Cesco, 1992). O utro ponto a destacar
ainda, seria que muitos doentes não se adaptavam bem ao clima e
a altitude de Campos do Jordão, optando por tem peraturas mais
amenas. Além do que, São José dos Campos era mais próxima a
São Paulo com melhor acesso rodoviário (Cabral, 1988).
Os doentes que chegavam à cidade alojavam-se em casas par
ticulares, pensões ou hotéis, alguns evoluindo para óbito no mes
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mo dia da chegada, pela condição avançada da doença. Rotuladas
pela tísica, pessoas das mais variadas profissões e camadas sociais
chegaram ao município, muitas delas curando-se, constituindo
famílias e passando a exercer seus trabalhos profissionais no lo
cal (Etzel, 1999). Salienta-se tam bém que muitos desses doentes
vieram acompanhados de parentes sadios que acabaram se radi
cando na cidade.
Apesar da incessante procura pelos ares curativos da cidade,
a infra-estrutura local sempre foi deficitária em quase todos os
sentidos. A falta de profissionais de saúde, as questões higienistas
e os locais apropriados para a perm anência dos doentes são algu
mas questões.
O primeiro médico a fixar residência na cidade, em 1876, foi
o italiano Giovanni Guglielmino, nom e popularizado para João
Guilhermino, que exerceu suas funções aqui por 18 anos (Agê
Júnior, 1976). Há referências a dois outros médicos que o te
riam sucedido, o Dr. Fritz Jacobs e o Dr. José de Asprer Garcia
(Siqueira, 1991, Bondesan, 1996). Somente a partir da prim eira
década do século XX é que chegaram ao município, procurando
tratamento, os médicos M ário Nunes Galvão, Gaspar Barbosa de
Rezende e Nelson Silveira D’Ávila. Estes profissionais obtiveram
cura e, exercendo suas profissões no local, passaram a fazer parte
de sua história (Cesco, 1992).
Apesar de serem em pequeno núm ero, os médicos tisiologistas exerceram um papel m uito im portante nesse período da his
tória. Destaca-se que possuíam poucos recursos em um trabalho
desgastante, e estiveram sempre participativos em quase todos os
aspectos científicos, sociais e políticos da cidade.
Pela longa convivência, existia uma integração muito grande
destes profissionais com os doentes e seus familiares, o que os tor
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nava idolatrados por sua dedicação e interesse. Era fato comum
os pacientes não terem condições financeiras para arcar com o
seu tratam ento e, nem por isso, eram abandonados.
Já era idéia, na prim eira década de 1900, que fossem cons
truídos sanatórios no município, sendo que o escritor Monteiro
Lobato chegou a articular um a parceria com a prefeitura, câmara
local e o governo estadual, que inviabilizou o projeto por conside
rá-lo m uito oneroso (Cabral, 1988). Mesmo após este insucesso,
o m unicípio ainda tentou estimular grupos econômicos e entida
des particulares para reconsiderar estes projetos, alegando prin
cipalmente a incapacidade sanitária das pensões (Cabral, 1988).
Dessa forma, fica bem claro que a cidade já vinha aceitando a
condição de estação de tratam ento da doença, apesar de existirem
correntes contrárias a essa idéia articulando ações na tentativa
de estimular o processo de industrialização. Uma prova disto foi
a formação de um a comissão especial que originou a Resolução
de 4 de maio de 1920, que cedia isenção de impostos e cessão
de terrenos para a instalação de indústrias no m unicípio (Dias,
2000). Essa questão carecia de consenso, já que havia os partidá
rios da doença enquanto fator progressista, enaltecendo o clima
e divulgando a cidade, enquanto outros condenavam esta migra
ção tuberculosa. Conviviam tanto a solidariedade e o acolhimen
to quanto o receio e o preconceito.
Mesmo com o tem or propagado pela imprensa de que a cidade
seria invadida por doentes de todo o país, o Sanatório Vicentina
Aranha acabou sendo construído na cidade e inaugurado em
1924 (Dias, 2000).
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Fig.l: Sanatório Vicentina A ranha - D écada de 1930.
Fonte: Arquivo Público do Município de São José dos Campos.

Esta visão da imprensa se concretizou com a construção de
outros sanatórios e abertura de novas pensões com o aum ento
na demanda de pacientes (Dias, 2000). A criação da estrada que
ligava São José dos Campos ao m unicípio de Campos do Jordão
e Sul de Minas e a nova estação ferroviária, além da inaugura
ção da estrada Rio de Janeiro - São Paulo, facilitaram o acesso
de mais pessoas à cidade (Bondesan, 1996; Cabral, 1988). Com
este maior afluxo de doentes, o m unicípio necessitou aprim orar a
sua infra-estrutura o que, com certeza, contribuiu para o desen
volvimento da cidade. Deve-se considerar tam bém que muitos
doentes possuíam formação técnica, o que tam bém influenciou
nas melhorias do local.
Com a chegada cada vez m aior desses forasteiros, houve au
mento do aporte financeiro e o comércio local começou a prospe
rar. Também pode-se citar o fato de que, com o longo tratam ento,
os doentes ficavam por m uito tem po no município, e acabavam
sendo abandonados por seus parentes e amigos, na maioria das
vezes pelo tem or do contágio. Quando se curavam, já tinham
perdido esses vínculos afetivos, criado novos laços que, somados
a incerteza da volta aos locais de origem, fazia com que perm ane
cessem na cidade.
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O médico José Rosemberg cita que os doentes eram bem as
similados pela população sadia, integrando-se na comunidade.
Mesmo durante o tratam ento, aqueles que tinham profissões
definidas trabalhavam, e os que tinham recursos, geriam seus
próprios negócios, como alfaiatarias, sapatarias, barbearias, etc.
Havia doentes envolvidos com jornalismo, artes, e na política, al
guns chegaram a ser vereadores e até prefeito local (Rosemberg,
1999).
É im portante ressaltar que, além das pensões sanatoriais, as
farmácias também exerceram um papel m uito im portante no ci
clo da doença, e que os farmacêuticos eram pessoas m uito concei
tuadas, muitas vezes fazendo o papel dos médicos, examinando e
medicando os doentes que os procuravam, já que existia carência
destes profissionais na cidade. Além disso, eles tam bém tinham
participação ativa na política local. Segundo relatos da professora
Dirce Saloni Pires, cujo pai teve um a farmácia na época, após o
expediente, pessoas ilustres da cidade, inclusive médicos, se reu
niam a portas fechadas no estabelecimento, para decidir os desti
nos políticos do m unicípio (Pires, 2001).
No ano de 1932, os gestores municipais, preocupados com as
leis de zoneamento, êxodo rural e grande afluxo de pacientes, di
vidiram o m unicípio em zonas: industrial, residencial, comercial
e sanatorial (Dias, 2000). Isto expressa claramente que esta distri
buição do espaço público, com conseqüente expansão demográ
fica foi influenciada por ações da saúde pública, caracterizando
ainda mais, a participação do ciclo da doença no desenvolvimen
to da cidade.
A partir de 1935, a cidade foi transform ada em Estância
Climática, com a oportunidade de receber melhorias im portan
tes por passar a participar do Fumest (Fundo de Melhorias das
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Estâncias). Isto repercutiu em investimentos no serviço de água,
rede de esgotos, urbanização, entre outros (Cabral, 1988). O utro
destaque, é que com essa transform ação em Estância Climática,
o município não absorveu o período recessivo ocasionado pela
II Guerra Mundial, m antendo seus investimentos (Cabral, 1988).
Neste mesmo ano, os m unicípios de São José dos Campos e
Campos do Jordão, receberam a denominação de Tisiópolis, pa
ragens para onde afluíam pacientes dos mais longínquos lugares,
atraídos pela enganadora miragem de que estes climas oferece
riam o milagre da cura, de acordo com afirmações do médico
tisiologista de São Paulo, Décio Telles (Telles, 1935).
A instalação da Com panhia Siderúrgica de Volta Redonda em
1940 contribuiu na aceleração do desenvolvimento industrial do
Vale do Paraíba (Dias, 2000). Porém, o grande impulso foi mes
mo, a criação do Centro Técnico de Aeronáutica (CTA) e Instituto
Tecnológico de Aeronáutica (ITA) que, somados à inauguração
da Rodovia Presidente D utra, no início da década de 1950, es
timularam a instalação de inúm eras indústrias, proporcionando
um maior desenvolvimento na região (Dias, 2000). Nesse perío
do, o movimento sanatorial agonizava, pois o desenvolvimento
da cirurgia torácica e o advento de medicamentos eficazes contra
a doença já se mostravam determinantes no controle da mesma.
E, logo, um a um, estes sanatórios foram fechando as suas por
tas, dando lugar a um a nova paisagem na terra joseense. Alguns
foram demolidos, outros m udaram de finalidade, e outros m an
tiveram a sua vocação transform ando-se em hospitais gerais. A
cidade foi se modernizando, apagando resíduos de seu tempo de
estação de cura. Porém, mesmo sem rastros, ela deixou seu nome
gravado na história da medicina, porque foi moldada de forma
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ímpar. Não se conhece no m undo, cidade com as suas caracterís
ticas, que tenha se transform ado em um centro de tratamento. É
quase inexplicável, pois suas condições climáticas não justifica
vam este fato. Foram condições circunstanciais que geraram toda
essa transformação. Talvez sua localização estratégica, seu inicial
fracasso comercial, ou outros acasos, que devem ter conspirado
para este conjunto de situações, transform ando um lugar pobre e
poeirento, nesta m etrópole atual.
Deve-se saudar àqueles que aqui chegaram e aceitaram o desa
fio da cura; vencendo, apostaram ainda na evolução do lugar que
tão bem os acolheu.

Fig.2: Enferm aria do Sanatório V icentina A ranha - D écada de 1930.
Fonte: Arquivo Público do Município de São José dos Campos.
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Paula Carnevale Vianna

O

q u e v o c ê s e n t e a o o u v i r a palavra tuberculose? Esta

pergunta, hoje um tanto quanto descabida, provocaria
reações extremadas há cem anos, no início do século XX,

em especial aqui, na sanatorial cidade de São José dos Campos.
Embora essa fase tenha ocupado praticam ente quarenta anos
da história da cidade, o seu valor foi, durante m uito tempo, ne
gado. Era como se não houvesse cidade ou história antes de 1950,
o ano triunfal da inauguração da Via Dutra, da implantação do
Centro Tecnológico e Aeroespacial, do advento da industrializa
ção.
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Mas, é claro, houve um a cidade, e quanta história! A fase sa
natorial oficialmente se iniciou em 1935, com a decretação de
Estância Climática, e se prolongou até meados da década de 1950
“quando definitivamente começa o processo de industrialização
que passaria a comandar o desenvolvimento da cidade e do mu
nicípio” (Prefeitura Municipal de São José dos Campos (PMSJC),
1994: 32).
Foram anos identificados como um período de amarga latência: a pequena e atrasada cidade, adormecida, aguardava seu
m om ento de esplendor. Apagado da m em ória coletiva, o passado
sanatorial ganhou a tonalidade de marca d’água, um incômodo
pano de fundo da cidade desenhada, nos anos 1950, com as cores
ideológicas da técnica e do progresso. Ausente dos documentos
institucionais, a fase sanatorial subsistiu na m em ória daqueles
que viveram e/ou conviveram com a tuberculose, em lembran
ças de ambígua expressão: ora imersas em pesar - a tuberculose
como um fardo para os doentes e a cidade; ora envoltas em aura
romântica - um tem po de solidariedade e companheirismo.
Para o olhar mais atento, no entanto, os ares sanatoriais ainda
se revelam, trançados nos fios da cidade tecnológica. São teste
m unhos desta fase instalações físicas (como o sanatório Vicentina
Aranha, em seu tem po o m aior sanatório da América Latina,
tombado como patrim ônio histórico e transform ado em parque
no centro nobre da cidade), diversas vias de circulação (proje
tos viários com clara influência da engenharia sanitária, como as
avenidas de fundo de vale) e, igualmente, o ideário de moder
nidade e tecnologia que nasciam no início do século XX e ca
racterizam a cidade contemporânea. M odernidade e tecnologia,
num a cidade sanatorial? É isso mesmo. Estudos históricos têm
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mostrado que São José, na Fase Sanatorial, não estava adorm eci
da. Movimentava-se, modificava-se, construía a base que possibi
litaria e impulsionaria as transformações das décadas seguintes.

Ambigüidade e interditos: A tuberculose é condenação ou
redenção?
N

ão

h á d ú v i d a de que a simples menção da palavra tubercu

lose, ao redor dos 1900, provocaria um imenso m edo em quem a
ouvisse: medo do contágio e da m orte, provocados por esta que
era então uma doença fatal, incurável, de caráter lento, crônico,
debilitante, estigmatizante. Não à toa historiadores recorrem à
comparação com a AIDS para nos fazer m elhor compreender a
aura sombria que envolvia a tuberculose e os tuberculosos na
quele início de século (Nascimento, 1999).
Como questão de saúde pública, a doença, associada às insalu
bres fábricas e às precárias condições de m oradia e habitação, re
velava o risco da cidade, no m undo que sim ultaneam ente se m o
dernizava e urbanizava: há autores, como Susan Sontag (1984),
que dizem não ser coincidência o fato de as Estâncias localiza
rem-se nas m ontanhas, no campo, no litoral: “todas paisagens
romanceadas”, que têm em comum “serem afastadas da cidade”.
Se as prósperas cidades industriais expulsavam os doentes para se
manter sãs e produtivas, quem os receberia e como? As Estâncias
foram se formando pela combinação de características geográfi
cas específicas (clima, aeração) e ações hum anas, de caráter tan 
to solidário quanto empreendedor. Nessas vilas que almejavam
tornar-se cidades, a doença era um fator gerador de dinamismo
local. Regido por norm as sanitárias, o espaço urbano era planeja
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do de modo a isolar os doentes, estabelecendo territórios de fron
teiras nunca respeitadas. Ainda que cercado de receio, o convívio
social entre sãos e doentes era intenso.
Como, então, teria se estruturado a cidade sanatorial de São
José dos Campos? Seria fruto exclusivo de fatores naturais, ou
resultado do que podemos chamar de um a “construção social”,
o produto da interação de um a série de ações que envolvem, in
clusive, o vetor econômico? Será que a cidade “nasceu para ser sa
natorial”, ou, em determinado m om ento, “tornou-se” sanatorial
pela ação de pessoas? Para M ilton Santos (1996: 45-7), toda cida
de tem uma fundamentação econômica, e esta fundamentação é
mantida, socialmente, por um a dimensão simbólica - a necessá
ria combinação das instâncias cultural e econômica, a primeira a
consolidar a base técnica da segunda.
Não que houvesse consenso quanto às benesses de um a cidade-estância: a ambigüidade marca a fase sanatorial. Os jornais e
docum entos oficiais da década de 1920, de um lado, enaltecem o
vantajoso clima, cuja “excelência admirável” faria crescer a popu
lação do município. No entanto, de outro, advertem: a “migra
ção tuberculosa” é preocupante por sua intensidade - muitos se
consideram apenas fracos, mas “desde que para aqui vieram são
suspeitos” (Correio Joseense (CJ), 18.4.1920) - e pelos riscos que
acarretava aos habitantes sãos da cidade.
Em relatório sanitário realizado em 1935 sobre a cidade1 um
jovem quintanista de medicina relata a forma como foi recusado
a ser atendido num a barbearia: num a lógica e direta associação,

1

Na época, a Faculdade de Medicina de São Paulo era ligada ao Instituto

de Higiene, que, p or sua vez, incentivava o trabalho de cam po de seus alunos e
valorizava o conhecim ento em saúde pública.

o barbeiro afirma: “o senhor é de fora, portanto é doente e não
podemos servir doentes” (Amaral, 1930).
A tuberculose despertava tam bém ambíguas manifestações
sociais. Podemos perceber a solidariedade, na publicação de inú
meros agradecimentos de pacientes ou familiares pela hospitali
dade recebida e pela amizade e acolhida encontrada na cidade e
em seus habitantes. Na mesma medida, o receio e o preconceito
são expressos claramente nos relatos sobre a moléstia contagiosa
insidiosa e sobre os perigos da exposição.
Nesta época, era com um im putar ao doente a causa de seus
próprios males. Podemos observar, nas matérias transpostas de
jornais de São Paulo e do Rio de Janeiro, a tuberculose como
um obstáculo à marcha progressista, definida como “hedionda
enfermidade (que se fixou) no nosso progresso e para a nossa
civilização” e a form a como é conceituada, penalizando os do
entes: “... filha da ignorância, do analfabetismo e da passividade
de nossa população” (O Correio Paulistano, In CJ, 12.12.1920). O
enfrentamento dessa condição, segundo o periódico, deveria se
dar pelo poder público e privado, organizado na form a de ligas e
associações.
Em São José dos Campos essas matérias dividem espaço no
jornal com críticas ao serviço sanitário, e com pequenas notas
louvando a cidade acolhedora e seus dinâmicos e qualificados
médicos. A fama da cidade a antecedia: os “forasteiros” eram
alertados já no vagão de trem. Os passageiros eram instruídos a
permanecer nos vagões e proteger-se com máscaras2 Na cidade,
as mães orientavam os filhos a reconhecer um tuberculoso e dele

2

Afirmação repetida por Bagno, Noemi O strõm ; Savastano, Rubens e

Velloso, Amaury Louzada. D epoim entos, 2003.
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se afastar, e as crianças aprendiam a reconhecer alguns sinais que
denunciavam os doentes: o pijama sob a calça, indicativo do re
pouso forçado; a hipotrofia da região tenar, percebida no cumpri
mento de mão.3 Segundo Ângela Savastano (2003):
A gente quando era m ocinha a mãe já dizia, se tem ore
lha assim, se tem buraco em tal lugar, se andar com a
calça de pijama aparecendo, não pode nam orar porque
é ‘TP’ (Tuberculoso Pulmonar) , não falava a palavra
tuberculoso, era ‘TP’, todo m undo era ‘TP’.
Os que se curavam e perm aneciam na cidade eram conheci
dos, pois a cidade era pequena e “tinha sempre aquele resquiciozinho, a tosse, ou não sei mais o que, o m odo de se vestir, an
dar de boina, m uito agasalhado, camisa em baixo, aquelas coisas
(Savastano, 2003).
A im portância da tuberculose para a cidade se manifes
ta na afirmativa de médicos-políticos: “Não precisamos de fá
bricas, precisamos de doentes” (dr. Ruy Rodrigues Dória, apud
Belculfiné, 2000) e tam bém dos doentes:
(não voltei para a m inha cidade porque) encontraria
preconceito. Sempre seria aquela que ficou doente, que
teve tuberculose. As pessoas doentes mesmo curadas
tinham esse complexo Para quê voltar?... Seria sempre
um a doente, aqui (em São José dos Campos) estava em
casa (Bagno, 2003).
Há ainda a dificuldade de se resgatar, pela memória, o lugar
da tuberculose no passado da cidade. “Quem gosta de dizer que a
cidade vivia da tuberculose? Não pega bem ...” (Weiss, 2003), lugar
que fica claro nas entrelinhas das entrevistas realizadas: “Parece que
3 Savastano, Rubens e Weiss, Sérgio. D epoim ento. 2003.
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essa cidade vivia em função da doença” (Savastano, 2003); “Tudo
girava em torno da tuberculose” (Idem), num a distância segura
entre o discurso oficial de isolamento e a constatação do real que
se percebe no transcorrer das entrevistas. Ângela Savastano conta
que chegou à cidade em 1945, por causa da doença de um tio. Vir
à cidade pela doença de um m embro da família
era uma característica... Você respirava doença. E se o
tuberculoso era meio confinado mais dentro dos sana
tórios e das pensões, (muitas pessoas) não tinham essa
vedação, convivíamos m uito nos sanatórios, (...) meus
amigos eram todos doentes, ex-doentes, porque m inha
mãe tinha amigos tuberculosos m orando no sanatório.
(...) E a vida aqui na cidade era a vida do joseense, mas
sempre com o tuberculoso ao lado.
Esta ambigüidade de impressões, num a cidade que se edificava sobre a tuberculose, deu-se sobre ordenam entos políticos e
econômicos no espaço real da vida que, lentamente, se transfor
mava em urbana.
A migração tuberculosa: párias ou alicerces?
Q uem e r a m es s e s m i g r a n t e s ? Uma série de medidas de hi

giene e isolamento foi desenvolvida para ser aplicada sobre os
suspeitos de tuberculose, legitimada nacionalmente pelos precei
tos sanitários da política higienista e, localmente, pela Câmara
de Vereadores. Uma área privilegiada e de grande dimensão foi
destinada à estrutura sanatorial.
Em agosto de 1920, a Câmara trata da necessidade de con
tratar um médico para exercer a função de inspetor sanitário do

município. A tuberculose é preocupação constante, gerando de
mandas ao Posto Sanitário local, seja em termos de atuação (por
exemplo, desinfecção de escarradeiras) como de fiscalização (em
especial das pensões sanatoriais), na cidade que “está se transfor
m ando em um sanatório” (CJ, 8.11.1920). As pensões-sanatório
estavam sujeitas ao Código Sanitário, porém muitas vezes o des
respeitavam, a começar pelo próprio encarregado do posto sani
tário, proprietário de um “Sanatório Pensão” no centro da cidade,
de funcionamento irregular.
A sensação de vulnerabilidade não era pequena, e a popula
ção demandava m aior controle público, por meio da aplicação
do Código Sanitário. O receio do contato e do contágio decorreu
não somente do intenso afluxo de doentes, mas tam bém de sua
ocupação (proprietários de mercearias e lojas de gêneros alimen
tícios), das suas atitudes (o ato de escarrar, por exemplo) e da
impossibilidade do convívio independente da doença: não havia
separação entre doentes e não doentes. Amaral afirmou em seu
relatório: “os tuberculosos necessitando de clima se acotovelam
com os sãos do próprio lugar” (1930: 124) e o Correio Joseense
reforçou “a promiscuidade de doentes entre nós” (CJ, 8.11.1920).
Esses relatos são corroborados pelo levantamento de pro
fissões dos doentes em tratam ento, realizado em 1938 (Tabela
1; Figura 1). Os doentes refletiam a composição da população.
Em 1938, a população rural representava 73,5% da população e
69,8% da população economicamente ativa estava ocupada como
lavrador ou trabalhador agrícola. Setenta e quatro por cento do
total de doentes tuberculosos trabalhavam no setor agropecuário
(PMSJC, 1938).
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Indivíduos

Indivíduos

Indivíduos

sem TP diag-

p ortadores

com TP, 1944

nósticada,

de TP, 1938

1938
% relativa
Profissão

N úm ero

ao total da

% relativa
N úm ero

população

ao total de
tuberculosos

urbana
9

0,08

21

2,7

13

Comerciantes

218

2,00

44

5,6

149

Comerciários

155

1,42

160

20,3

Carpinteiros

73

0,67

6

0,8

6

Contador/
guarda-livro

45

0,41

32

4,1

7

Diversas

1096

10,05

87

11,0

-

Domésticas

3103

28,45

282

35,7

246

Funcionário
público

128

1,17

41

5,2

13

Farmacêutico/
prático

49

0,45

14

1,8

6

Industriais

14

0,13

6

0,8

-

Motoristas

111

1,02

4

0,5

24

Operários

1589

14,57

37

4,7

43

Pedreiros

3476

31,87

5

0,6

8

Proprietários

541

4,96

-

-

-

Profissão
liberal

86

0,79

51

6,5

.

-

-

-

-

30

214

1,96

_

10907

100,00

790

100,0

1021

Bancários

Tecelão
Trab.serviço
público
Total

Fonte: PMSJC, 1938 e FLÓRIO, 1944. Estão excluídos da tabela os estudantes e os trabalha
dores da lavoura. As profissões dos portadores de tuberculose têm representatividade também
naqueles com sanatórios específicos, como ferroviários. Em 1944 outras profissões, além dos
tecelões, surgem como telegrafistas (9) e professores (23); 5 médicos são considerados curados
e m o catalogados; e comerciantes e comerciários são considerados juntos.
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Fig.l: Levantam ento das profissões dos doentes de tuberculose em tratam ento
na cidade de São José dos Cam pos, 1938.

Em 1944, acom panhando os índices de urbanização e de in
dustrialização, o percentual de trabalhadores agrícolas com tu
berculose caiu para 10,4% do total de doentes, e a diversificação
das profissões dos doentes aum entou, incluindo novas categorias.
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A composição da população urbana economicamente ativa re
vela a participação dos portadores de tuberculose na vida eco
nômica da cidade, e fornece indícios para a influência social que
exerciam.
Em 1938, dos 1.154 doentes em tratam ento na cidade (cer
ca de 10% da população urbana), 54,4% trabalhavam, sendo a
maior parte comerciários e comerciantes, contadores, profissio
nais liberais, ocupantes de pequenas profissões e funcionários
públicos. Note-se a representatividade de algumas profissões,
como comerciários, bancários e profissionais liberais em com pa
ração à mesma categoria na população urbana total.
Os comerciários doentes superavam, em quantidade, os
“sãos”; e era maioria entre os profissionais liberais, especialmente
médicos, mas também jornalistas. O alto grau relativo de instru
ção dos doentes é confirmado pela taxa de alfabetização, que, se
gundo o Anuário de 1938, era de 56,3% para o total da população
e de 73,1% para os portadores de tuberculose.
A cidade investiu na imagem de cidade-estância (Fig. 2). Os
constantes incrementos na população empregada na indústria,
com ampliação também dos setores de comércio, de serviços e
das atividades sociais refletem os processos gradativos de urbani
zação e industrialização. O perfil da população tuberculosa refle
tiu esta mudança: a doença se fez representar na nova população
economicamente ativa e particularm ente suscetível - em especial,
os tecelões, empregados do principal ram o industrial da cidade
(Tabela 1).
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Fig.2: “O clima privilegiado de São José dos Cam pos atrai doentes de toda a
parte”. Paciente repousando em espreguiçadeira, ao fundo o m apa da cidade e
o núm ero de doentes levantado no censo m unicipal de 1938.
Fonte: PMSJC, 1938.

Em um m unicípio com pouca expressão agrária e incipiente
industrialização, a tuberculose ocupou os espaços e transformou-se em base econômica local, ainda que frágil. Essa dinâmica de
desenvolvimento urbano foi possibilitada por sua inserção no
ideário nacional da higienização dos espaços urbanos, oferecen
do um a alternativa para um a condição perigosa para os centros
mais industrializados (especialmente São Paulo), e que São José
trabalhou como oportunidade. Podemos compreender que tenha
havido, em determ inado m om ento, um movim ento para a ma
nutenção da imagem de cidade-estância. Esta necessidade é, no
entanto, transitória, porque a serviço de outro objetivo.
Na cidade de São José, em 1920, pouco se fez para conter a do
ença, a ponto do Correio Joseense noticiar: “unem-se forças para
facilitar a propagação de tão terrível moléstia” (CJ, 12.12.1920).

62

A cidade se movimenta, procura respaldo para controlar a tu 
berculose. Inépcia, clientelismo e privatização do interesse p ú 
blico eram apontados como fatores que impediam o controle da
tuberculose nos mesmos moldes das cidades de São Paulo e Rio
de Janeiro. A solução apontada seria o controle público, fiscalizatório, pois somente com “um policiamento sanitário digno...
tocaremos o hino da vitória, certos de que nossas esposas e nossos
filhos estão acobertados do grande perigo que hoje nos ameaça
de modo tão assustador.” M anter a tuberculose e os tuberculosos,
mas à distância segura.
A cidade de São José dos Campos, assim, não se encaixava no
padrão das áreas vulneráveis à tuberculose. Em bora sua popu
lação fosse predom inantem ente rural, a tuberculose era a doen
ça mais prevalente, e deveria ao mesmo tem po ser combatida e
mantida. O município re-interpreta as diretrizes nacionais, que
recentemente vinham substituindo a ordem anterior da políti
ca de saúde - baseada em técnicas coercitivas e num a rígida es
trutura de controle central a partir das delegacias e inspetorias
- (Campos, 1999: 83-6) em favor da adoção de um a “consciência
sanitária” por parte dos cidadãos.
Em âmbito local, ambas as orientações foram mantidas. De
um lado, as medidas isolacionistas persistiram: a tuberculose “so
frerá um choque formidável no dia em que houver um a lei de
terminando em seus imperativos o isolamento dos contagiados”
(CJ, 26.10.1924). De outro, foram associadas medidas educativas,
que aparecem com frequência cada vez maior, em referências aos
serviços estaduais de saúde. Exemplos são a seção de perguntas
e respostas inaugurada no Correio Josense em 1926, com a “va
lorosa colaboração do Serviço Sanitário de São Paulo, Inspetoria
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Sanitária” (CJ, 11.3.1926) e matérias educativas, como informa
ções sobre a vacina BCG, com o apoio da Inspetoria de Educação
Sanitária e Centros de Saúde (CJ, 23.10.1927). O dispensário da
cidade, inicialmente sob a denominação de Posto Higiênico, foi
inaugurado em 1932.
Com a decretação oficial de Estância, medidas fiscalizatórias
e ações policiais foram imputadas, ainda que sob o pretexto da
educação sanitária e da proteção da população. Os vigilantes sani
tários foram instituídos, ligados ao Centro de Saúde, e mapearam
os habitantes da cidade quanto a seu estado de saúde, com liber
dade para atuar em espaços públicos - como estações ferroviárias
e rodoviárias, e privados - como as pensões e residências (Souza
e Soares, 2002: 69-73). Recebiam as notificações de sanatórios,
pensões e hotéis, de acordo com o Código Sanitário Estadual, e,
em caso de dúvida, solicitavam a Carteira de Saúde dos suspeitos.
Quanto à organização da sociedade para o combate da do
ença, a reivindicação por um a Liga existia desde 1921, porém
sua concretização só ocorreu no ano de 1936 (CJ, 10.1.1921;
Bondesan, 1967), embora um a “associação de auxílio aos neces
sitados”, discutida na mesma época, tenha se concretizado pouco
depois, graças ao empenho das “principais damas da nossa culta
sociedade” (CJ, 13.3. 1921).
A Liga Joseense, a exemplo do movim ento nacional, foi con
cebida e fundada por doentes, contando tam bém com a influên
cia dos médicos Ivan de Souza Lopes, rotulado como “socialista”
e não inserido nos círculos médicos de poder da cidade; José
Rosemberg, cujo pai - ex-tuberculoso - possuía um a pensão sa
natorial e João B. Souza Soares. A liga dispunha de um a casa de
auxílio e um sanatório, o sexto do município, inaugurado em
1938 e m antido com subvenção pública.
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Nacionalmente, as Ligas foram grupos de pressão que, por
exigir do governo local a busca de soluções para a tuberculose,
podem ser caracterizadas como agentes de modernização do
Estado (Nascimento, 1999). No entanto, em São José seu papel
foi bem menor: aqui, já havia um a estrutura m uito particular
para o controle da tuberculose, e a classe médica dispunha de via
privilegiada para realizar seu projeto político e técnico-científico.
As relações sociais da população tuberculosa expandiam,
ocupavam a cidade. Se o cenário urbano era, de m odo geral, de
solador - “havia carência de tudo, de higiene e outros recursos”
- os tuberculosos não se segregavam como racionalmente pla
nejado - trabalhavam, “movimentavam o jornalismo, m ontavam
peças de teatro e, conforme os dotes artísticos, davam recitais pa
gos” (Rosemberg, 1999:20). E ainda: “Muitos constituíam família,
alguns ingressavam na política, vários se elegeram vereadores e
um chegou a prefeito da estância”. Os doentes, ex-doentes e suas
famílias foram povoando a cidade, como recorda Velloso:
Essa coisa foi acontecendo e as pessoas se instalando,
os que podiam compravam um a propriedade e outros
eram meros doentes que tam bém às vezes cresceram de
alguma m aneira nesse espaço em que se curaram e fi
caram... e ... foram constituindo família em São José....
As famílias que tinham algum recurso compravam casa
ou alugavam casa para pessoas doentes; faziam pensões,
tinha enfermeiras, ex-doentes e até tem um fato interes
sante.... É que tinham enfermeiras que casavam duas,
três vezes para pegar aposentadoria.
Podemos perceber que a instituição oficial de Estância
Sanitária não foi um a resposta à condição “natural” decorrente
do clima aprazível de São José dos Campos. A tuberculose era,
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para São José dos Campos, o centro da vida urbana. E esta ques
tão, que era tam bém sanitária, fortaleceu o poder público, agente
fundam ental no ordenam ento do espaço urbano, influenciando
as relações sociais, econômicas e, em últim a análise, a própria
constituição do espaço.
A informação, nessa época, circulava em publicações leigas.
Artigos e matérias de jornal eram um a via para as autoridades
públicas divulgarem a importância do controle da tuberculose,
estratégia européia e americana amplamente adotada no país
(Mota, 2001; Bertolli Filho, 1993). O periódico local Correio
Joseense, publicado por um intelectual m em bro do Partido
Republicano Paulista e tesoureiro da Prefeitura, certamente in
fluenciou a opinião pública. Com matérias repletas de temor e
preconceito, apontava a solução técnica e institucional - a oficia
lização da Estância - como saída para o controle da condição ir
reversível desta que havia se tornado a “Canaã dos Tuberculosos,”
Para refletirmos...
C o m o v e m o s , não é tarefa fácil desconstruir os rótulos desse pe

ríodo sanatorial, aparentemente tão contrário às marcas da ci
dade atual. Os símbolos da cidade m oderna veiculam, hoje, era
uníssono, a imagem da tecnologia e da velocidade (o avião, as
estradas, os Parques Tecnológicos...) e não deixam espaço para os
lentos e ambíguos movimentos do passado sanatorial.
Este é o trabalho do pesquisador: puxar os fios da memória
da cidade, revelar a complexa construção do imaginário social e
sua representação no espaço urbano, encontrar as continuidades
e rupturas. Dar voz ao passado, investigar o silêncio da memória
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coletiva em entrevistas, em consulta aos documentos de época.
Embora fugindo ao padrão brasileiro de industrialização das
cidades na primeira metade do século XX, ligada ao capital pro 
veniente do café, é certo que São José dos Campos não adorm e
cia. A cidade se urbanizou e expandiu demograficamente, neste
período, no ritmo nacional, possibilitada pela condição climática.
Condição que não foi naturalm ente dada: o espaço foi constru
ído, estruturado como estância, pelos médicos, políticos, jorna
listas, comerciantes, doentes... E a sociedade especificada nesse
conjunto histórico - a cidade sanatorial - organizou o territó
rio de modo a demarcar as diferenças, a localizar as funções, mas
também a imprim ir os desejos e a possibilitar movim entos de
transição.
Pode-se aqui observar os elementos que justificavam, para
Castells (1972), a inserção do espaço na teoria social: a cidade, já
estruturada como estação de cura, foi sendo modelada por p rin 
cípios e fatores econômicos, políticos e ideológicos, bem como
pelas práticas que decorreram dessa interação. Na ausência de
uma oligarquia cafeeira e de atrativos para a indústria, em um
tempo em que a medicina e a saúde pública eram legítimos agen
tes organizadores do espaço público, os joseenses, entorpecidos
pelos ideais europeus de m odernidade - tão contrastantes com a
crueza da cidade no início do século XX - acolheram a tubercu
lose e os tuberculosos como um m otriz de desenvolvimento. Na
cidade de clima privilegiado, o prim eiro sopro de m odernidade
foi trazido pela tuberculose e pelos tuberculosos, por mais anta
gônica que, a princípio, esta associação possa soar...
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Mera, num primeiro m omento, trabalhar as representações sociais da tuberculose. De posse de um a entrevista
*

concedida pelo dr. José Rosemberg 1 ao Acervo de

M emória da Tuberculose da Fundação Oswaldo Cruz, e de alguns
artigos de sua autoria, deparam o-nos com assuntos ainda pouco
tratados pela historiografia sanatorial.
Segundo Rosemberg, no ano de 1930, a cidade de São José dos
Campos tinha:
8.000 habitantes autóctones e albergava cerca de 2.000
tuberculosos, distribuídos em quatro sanatórios (três
beneficentes com doentes pagantes e indigentes, e um
particular de propriedade de um médico), dezenas de
pensões e muitas “repúblicas” (1999: 19-20).
Repúblicas, pensões, sanatórios e bordéis estampavam a con
figuração urbana da cidade sanatorial (1935-1945). Algumas
pensões mistas reuniam mulheres e hom ens acometidos pela tu
berculose. Nessas pensões, segundo Rosemberg, eram comuns os
casos amorosos:
Mulheres, solteiras ou casadas, engravidavam. Em cer
tas ocasiões, instituiu-se a indústria do aborto por curetagem, sem anestesia, praticado por pessoas com algumas tintas de enfermagem (...) (Idem, Ibidem).
1

Dr. José Rosemberg foi médico tisiólogo e pneum ologista. Radicado na

cidade de São José dos Campos, participou da criação da Liga de Assistência
Social e Com bate à Tuberculose da cidade na década de 1936. Era filho à
Emanuel Rosemberg, ex-tuberculoso, dono da pensão Rosemberg, localizada
na Av. Dr. João Guilherm ino, n" 70.
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Uma afirmação do referido médico, até então desconheci
da, estimulou novas demandas de pesquisa: a existência de um a
“pensão-bordel” na cidade, que reunia prostitutas tuberculosas
dispostas a trabalhar para deleite dos tísicos (Rosemberg, 1999:
20). O famoso Sanatorinho da Zefa, como ficou popularm ente
conhecido, funcionou por alguns anos e era ponto de encontro
de muitos tísicos da cidade (Idem: 19-20).
A existência desses recintos em plena cidade sanatorial nos
conduziu à busca de fontes que viessem confirmar as observa
ções de Rosemberg. A fim de compreender com mais proprie
dade nosso objeto de estudo valemo-nos de publicações locais
como o Boletim Médico, bem como dos anuários nacionais como
os Cartazes da Inspetoria de Profilaxia da Tuberculose.
Cruzamos estas fontes com alguns depoim entos orais recolhi
dos, transcritos e analisados pela equipe do Núcleo de Pesquisa
Pró-Memória, apoio aos quais somos profundam ente agradeci
dos.2 Tal análise não só nos encam inhou a um a nova abordagem,
a das representações sociais, como voltou nosso enfoque para a
idéia da “imoralidade” como causa e efeito da doença.

2

Agradecemos o apoio da Equipe Pró-M em ória 2010 no processo de tran s

crição das entrevistas: Douglas de Almeida Silva, Juliana Eliza Viana e Michelle
Ferreira Auciello. Agradecemos tam bém aos amigos A ntônio Carlos Oliveira
Silva, Donato Nascimento, Hugo Ricardo Soares, M aria da Fátim a Ramia
Manfredini e Vander Francisco do Nascimento, que forneceram os contatos
para nossas entrevistas; ao Celso A ntonio M eneguetti e José Eduardo Ribeiro,
pelo importante apoio técnico. Não podem os deixar de agradecer à Fundação
Oswaldo Cruz, na pessoa do Sr. Jean Maciel, da Sala de C onsulta D ad/Coc Fiocruz, pela disponibilidade em nos auxiliar.
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Representação social da doença
R o e m - me atrozes id é ia s ,

A

F E B R E M E Q U E I M A AS V E I A S J

A

V ERTIGEM ME TORTURA!...

O h ! por D e u s ! quero d o r m ir ,

D e i x e m - m e os b r a ç o s a b r i r

Ao

s o n o da s e p u l t u r a !

(F a g u n d e s Va r e l a , 1861).

O estudo sugere pensar as representações sociais segundo pro
posta de Chartier, indagando como a realidade social foi cons
truída, pensada, dada a ler pelos hom ens e mulheres que vive

ram um mesmo lugar social (Chartier, 1990). Particularmente, j*
pensar como os moradores da São José dos Campos sanatorial
encaravam os doentes e a doença; conhecimentos elaborados e
compartilhados entre indivíduos ou grupos através de relações
interpessoais. Visa-se tam bém relacionar o saber com um (sen
so comum ) com o conhecimento científico e outras formas de
representações que ao longo dos anos alteraram a forma de com
preender o doente.
Segundo Susan Sontag, a sociedade utiliza metáforas para ex
plicar eventos incompreensíveis e ameaçadores. As doenças que
mais reações de pânico e preconceito geraram na população, ao
longo dos séculos, foram aquelas cuja causa era desconhecida e 0
tratam ento ineficaz (Sontag, 2007: 53). A idéia de um mal apa
rentemente inexplicável e incontrolável propiciou espaço para
formulação de significados que fugiam do aspecto puramente
biológico da doença e penetraram no campo sociológico de uma
construção metafórica.
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À medida que a tuberculose se alastrava, principalmente entre
o fim do século XIX e início do século XX, o doente deixava de ser
entendido apenas como portador de um a enfermidade. Passava a
ser visto como receptor de um a série de interpretações, que esta
beleceram entre os conceitos “doença” e “com portam ento m oral”
uma relação de causa e efeito. Conforme ressaltou Sontag, num
primeiro contato com a doença
os objetos do pavor mais profundo (decomposição, de
cadência, contaminação, anemia, fraqueza) identificam
com a doença. A doença em si torna-se um a metáfora.
Em seguida, em nom e da doença esse horror é imposto
a outras coisas. A doença torna-se adjetiva. Diz-se que
algo parece a doença, indicando que é feio ou repug
nante (Sontag, 2007: 53).
A imagem subjacente de sentença de m orte ou tratam ento
mortifkante, e o tem or decorrente destas concepções, contribuí
ram para o surgimento do que chamamos representações sociais
sobre a patologia e sobre o doente.
Desta forma, ser tuberculoso neste m om ento histórico especí
fico pressupõe a incorporação destas representações que a igno
rância e o medo construíram na sociedade.
Representações ao longo da história: do romance à obsce
nidade.

Vem ,

oh virg em

d esco r a d a

,

Com a f r o n t e p á l i d a o r n a d a
De c i p r e s t e f u n e r á r i o ,
Vem ! o h ! q u e r o n o s m e u s b r a ç o s
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C e r r a r -te em m eig o s abraços
So b r e o l e i t o m o r t u á r i o !
(F a g u n d e s Va r e l a , 1861).

Segundo Bertolli Filho, a visão que se tinha da “peste branca”
e de seus “hospedeiros” foi m udada várias vezes, ao longo da his
tória:
Desde a Antiguidade greco-romana, a tísica e os tísi
cos receberam atenção especial e discrim inatória, sen
do que, já na era romântica, a patologia foi consagrada
pelos esculápios como “febre das almas sensíveis” que,
contaminadas, viam ampliados seus dotes de sensibi- I
lidade e genialidade. A febre dos corpos confimdia-se
com o fogo das paixões, a exacerbação dos desejos e
a intensidade da produção intelectual. Refletindo esta
postura, o clínico Laennec incrim inou as aventuras
amorosas intensas como motivo e resultado da degeneração pulm onar [Grifo nosso] (Bertolli Filho, 2000).
Com o passar das décadas e os avanços nos conhecimentos
sobre a moléstia, a idéia romantizada foi aos poucos convertida
de potencializadora da sensibilidade para produto do desregra- I
m ento social e moral (Idem). Ou seja, no século XIX,
enquanto a representação corrente da m orte por tuber
culose põe a ênfase na perfeita sublimação do sentimen
to, a figura recorrente da cortesã tuberculosa indica que
a tuberculose tam bém era vista como capaz de tornar
sexy a pessoa doente (...) A metáfora da tuberculose era
rica o bastante para propiciar duas aplicações contradi
tórias. Descrevia a m orte de alguém (um a criança, por
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exemplo) como “boa” demais para ser sexual: a postulação de um a psicologia angelical. Era tam bém um meio
de representar sentimentos sexuais - ao mesmo tempo
em que cancelava a responsabilidade da libertinagem,
tida como culpada de um estado de decadência objetiva
fisiológica. Era tanto um modo de representar a sen
sualidade e fomentar as demandas da sublimação, e da
doença que suscitava tanto um “torpor do espírito” (...)
como um derram am ento de sentimentos mais elevados
[Grifo nosso] (Sontag, 2007: 27-28).
O tuberculoso, que no início do século XIX foi encarado como
ser humano refinado, com ares de artista, aos moldes de W erther3,
personagem de Goethe, passou a ser personificado, no final do
mesmo século, na figura dos boêmios e das cortesãs em brenha
dos numa vida desregrada. O despertar do século XX só reforçou
tal imagem vinculando à tuberculose a idéia de miséria, sujeira e
devassidão (Sontag, 2007: 27).
Embora tenham sido muitas as representações da tuberculose,
por ora nos deteremos apenas naquela que vincula o tuberculoso
a uma vida lasciva e hipersexualizada, buscando analisar como
esta concepção se manifesta em condições variadas: criações ar
tísticas, publicações médico-científicas e depoimentos.
3

Os Sofrimentos do Jovem W erther é um livro publicado pelo escritor ale

mão Goethe em 1774. Nesta obra o Jovem Werther, com o reposta à paixão não
correspondida por C harlotte, sucum be à melancolia e à doença e acaba p o r se
suicidar. De fato, esta obra foi marco na literatura m undial, considerada até hoje
como ápice do Romantism o. Conta-se que o rom ance chegou a ser proibido em
alguns países devido à onda de suicídios que as lam entações de W erther p o r seu
amor perdido” desencadearam nos jovens. A alusão ao referido personagem
inspirou uma geração de jovens europeus: o rapaz rom ântico, poético e m uitas
vezes doente.
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A Tísica na arte
V em , o h m o r t e ! a t u r b a i m u n d a
E

m

T

e

sua m iséria p ro fu n d a
o d eia, t e c a lu n ia ...

- P o b r e n o iv a t ã o f o r m o s a
Q ue nos espera am orosa

N o TERMO DA ROMARIA.
(F a g u n d e s V a r e l a , 1861).

Diversos

autores

(Bertolli

Filho,

2000;

Sontag,

2007;

Rosemberg, 1999) reconhecem a arte e, principalm ente a litera
tura do século XIX, como um dos principais instrum entos de dis
seminação da representação lasciva da tuberculose.
Segundo Rosemberg, a tuberculose não somente afetou a di
nâmica da história política, econômica e social de vários países;
ela também influenciou a história pessoal de milhões de pessoas
(Rosemberg, 1999) e, consequentemente, refletiu na produção
artística e cultural da sociedade, atuando, muitas vezes, como
criadora de estereótipos.
Um dos principais exemplos disso é A Dama das Camélias, de
Alexandre Dumas, publicada em 1840 na França. O autor trans- |
form ou em romance a história real de Alphonsina Duplessis, |
um a jovem pobre do interior que se tornou um a cortesã conquistadora na cidade de Paris. Sua trajetória meteórica e ruidosa
pela sociedade parisiense foi, por diversas vezes, ligada ao seu fim
trágico.
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Fig.l: “A Verdadeira D am a das Camélias”, p o r S tuart C arvalhais, 1930.
Fonte: www.revistaantigaportuguesa.blogspot.com

Outro exemplo desta associação “atitude-doença” foi o caso de
Maria Paola Bonaparte, mais conhecida como Pauline Bonaparte.
Irmã de Napoleão que ganhou fama pela quantidade de amantes
que teve durante sua vida: “ficou tuberculosa, dizem, por exces
so sexual; é mencionada como exemplo de exaltação da libido
pela tuberculose” (Rosemberg, 1999: 21). Foi imortalizada por
Canova, fato que, conta-se, causou grande alarde, por conta de
seus trajes ousados.
No Brasil, esta representação/conceito tam bém encontrou
grande aceitação na literatura. Os escritos de Paulo Sérgio são
claros exemplos, como nos aponta Cláudio Bertolli Filho:
Paulo Sérgio acreditava que a peste im punha-se como
punição às “ovelhas negras” que diferiam do rebanho
hum ano por rirem desairosamente do Anjo Fúnebre
(Bertolli Filho, 2000).

8i

Paulo Setúbal admitiu certa vez que sua enfermidade foi resul
tado, inevitável, de sua ‘vidazinha’ sem regras, que “não poderia
ter outro desfecho a não ser o encontro com a m ortal infecção"
(Apud. Bertolli Filho, Idem); em bora suas últimas obras trouxes
sem um a visão da tuberculose como doença redentora.
No famoso romance Floradas na Serra, Dinah Silveira de
Queiroz escreveu sobre a vida num sanatório em Campos do
Jordão. Sua obra foi um a das mais emblemáticas no que diz res
peito ao cotidiano da tuberculose no país. Nela, a autora narra a
história de Elza e de suas companheiras no sanatório, os dramas
e as dificuldades de cada doente. Uma personagem cresceu e ga
nhou destaque na trama: Lucília que,
se desde o início do romance a autora recobriu os tipos
construídos com delicados com portam entos que ape
nas sugeriam o funcionamento da deform ação espiri
tual atribuída ao bacilo de Koch, o processo de derrota
de Lucília frente ao destino e à enfermidade fez com
que o roteiro da obra se desviasse para o tenebroso ter
reno das pretensas anormalidades resumidas na ‘psico
logia do tuberculoso’ (...). E a própria Lucília mostrou-se hiper-sexualizada, sentindo voluptuosos arrepios
até pelo roçar do corpo com as roupas de cama [Grifo
nosso] (Bertolli Filho, 2000).
O romance As águas não dormem... de autoria de Paulo Dantas,
lançado em 1946, sob o patrocínio de M onteiro Lobato - que per
deu dois filhos para o bacilo

tratou dos fatores subjetivadores

da doença, e de maneira especial, da questão moral sexual. Ciro,
o personagem principal da tram a, revelou a intim idade dos doen
tes, seus conflitos interiores, seus desejos e suas fantasias:
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Os personagens focados no ambiente de cura eram fe
ridos por toda sorte de “aberrações”: uns sâo exageradamente egocêntricos, outros perversos, outros ainda
místicos, todos sexualmente pervertidos, com putando
entre tais desarranjos a comparação do esperma com
o catarro expulso dos pulmões e a utilização da palavra
“foda” como brado da indignação coletiva que pairava
sobre os doentes do peito. As tentativas de seduzir o
sexo oposto, se não o idêntico, tinham como comple
mento as fantasias sobre o pretérito repleto de carícias
femininas. Na ausência de companhia real ou fictícia,
Ciro seguia a conduta dos seus parceiros de enferma
ria, entregando-se à prática onanista. Mas, nem mesmo
nos m omentos de gozo solitário, a doença e a m oral se
esvaneciam, ampliando os medos e os receios dos tu 
berculosos carentes de tudo (Idem).
Em seu outro romance, Cidade Enferma, Paulo Dantas vai
além, ao citar como fator causai da perversão sexual não somente
a própria doença, mas tam bém o clima da m ontanha de Campos
do Jordão. Dantas situa os “pervertidos doentes e toda a popula
ção de Campos do Jordão em um a mesma malha estigmatizadora” (Dantas apud Bertolli Filho, 2000).
Nelson Rodrigues, antes mesmo de contrair a peste branca,
era considerado um devasso como ele mesmo se intitulava em
suas memórias, ou seja, tinha sua visão de m undo permeada pela
sexualidade desregrada (Rodrigues, 1993: 70). A tuberculose sena para Rodrigues, sobretudo, mais um aprendizado. Aprendeu,
em Campos do Jordão, “que não há doença mais erótica do que
a tuberculose” (Idem: 128). Suas palavras m ostravam o grau de
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receptividade da representação social lasciva daquilo que ele clas
sificava como velha tuberculose4, “permeada por tremendas fixa
ções eróticas” (Rodrigues, 1993: 128).
Nelson Rodrigues narrou alguns episódios que exemplifica
ram a ligação tuberculose-sexualidade desregrada. O primeiro
caso narrado foi o de um homem que cantava tango em caba
rés pobres no cais de Santos. Recebia doações dos “crioulões da
estiva, marinheiros louros e das prostitutas bêbadas” (129). Ao
comentar sua impressão sobre este homem afirmou: “Era terrível
de se ver a sua agonia pornográfica.”
Conta ainda que o último desejo do hom em fosse agarrar a
criada que varria a enfermaria. Percebendo que estava sozinho
com ela, o médico e o enfermeiro tinham acabado de sair e os ou
tros doentes estavam na varanda, juntou o resto de suas forças e
se lançou sobre ela que, ao se desviar do ataque, o vê cair no chão.
E o autor prossegue:
E, ali, m orreu o can^tor, agarrado ao seu último desejo.
Daí a pouco, o corpo era retirado para a capelinha. Mas
a agonia lasciva contaminara to->da a enfermaria. Não
se falou em outra coisa, só de mulheres. E cada qual
teve uma súbita e inconsolável nostalgia de antigos, es
pectrais namoros. Um era viúvo; e pôs-se a falar, com
som-ibrio élan, da falecida. Era gorda. E, na enferm a
ria, o sujeito, lembrando os desejos fenecidos, gabava as
graças físicas da mulher. E dizia-lhe do seio: — “Parecia
gelatina . A saudade carnal dava-lhe uma salivação in
tensa (Rodrigues, 1993: 129).

4

Para Nelson Rodrigues, a velha tuberculose significava o tem po em que a

patologia era chamada de peste branca e tratada em sanatórios.
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O autor conta-nos, ainda, o caso entre seu amigo Simão e uma
leprosa que todos os dias pela m anhã passava diante da janela do
sanatório subindo a ladeira para buscar lenha. Quando a jovem
passava e cum prim entava os doentes, causava um alvoroço geral,
mas foi Simão quem tom ou a dianteira e foi ter com ela, apesar
das advertências de que a moça era louca e leprosa.
Havia um a tosse da m adrugada e um a tosse da m a
nhã. Eu me lembro daquele dia. Nunca se tossiu tanto.
Sujeitos se tor-iciam e retorciam asfixiados. E, súbito,
a tosse parou. Todo o Sanatorinho sabia que, no alto
do m orro, o Simão ia ver a tal m ulher do riso desden
tado. E justam ente ela estava subindo a ladeira. Como
na véspera, deu adeus; e todas as janelas e varan-idas
retribuíram . Uma hora depois, volta o Simão. Foi cer
cado, envolvido: — “Que tal?”. Tinha um a luz forte no
olhar: — “Tem am anhã outra vez”. D urante todo o dia,
ele quase não saiu da cama: — sonhava. Às seis, seis e
pouco, um médico entra na enfermaria. Falou pra to
dos: — “Vocês não se m etam com essa m ulher que anda
por aí, um a baixa. Passou, hoje de m anhã, subiu a la
deira. É leprosa”. Ninguém disse nada. O próprio Simão
ficou, no seu canto, uns dez minutos, quieto. Depois,
levantou-se. No meio da enfermaria, como se desafiasse
os ou-itros, disse duas vezes: — “Eu não me arrependo,
eu não me arrependo” (Rodrigues, 1993: 137).
Após alguns encontros, piorou o estado de saúde de Simão,
que viria a m orrer pouco tem po depois. A m ulher continuou a
passar todos os dias. Mesmo que todos estivessem cientes de sua
lepra, este era um “detalhe” que não interferia em nada na imagi
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nação fértil daqueles doentes que só viam nela uma oportunida
de para liberar seus desejos contidos:
Na manhã seguinte, estava todo m undo na varanda. E, de re
pente, ouve-se o grito: — “Lá vem ela!”. Era a fulana que su-ibia
a ladeira. Durante vários meses, nós a veríamos passar, toadas
as manhãs, mesmo na geada. E foi um alarido nas janelas e nas
varandas. A mulher fazia gestos, esganiçava o riso, pulava como
um índio de cinema. O médico da véspera passou; viu aquilo e
disse: — “Vocês não têm vergonha?” Mas ele próprio sabia que
ninguém, ali, podia ver mulher. E depois que a fulana sumiu no
alto do morro, houve de repente um silêncio. Rom~>pia de todos
os cantos uma voluptuosidade triste (Rodrigues, 1993: 140).
São incontáveis os exemplos, na arte brasileira e internacional,
da associação “tuberculose-licenciosidade”; que fizeram com que
tal representação ganhasse não só popularidade, como também
credibilidade.
Os retratos da moléstia
Q u e r o m o r r e r , q u e e st e m u n d o
C om seu sarcasmo p r o f u n d o
M a n c h o u - me de lodo e fel,
P o r q u e m e u s e io g a s t o u - s e ,
M e u t a l e n t o e v a p o r o u - se

D os

m a r t í r i o s ao t r o p e l !

(F a g u n d e s Va r e l a , 1861).

Segundo Bertolli Filho, no Brasil, salvo engano, o prim eiro a
estabelecer ligação da tuberculose à vida desregrada e à devas
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sidão foi o médico carioca Clemente Ferreira, que popularizou
a relação por intermédio das propagandas sanitárias (2000). De
acordo com Bertolli Filho, nos prim eiros anos do século XX, os
diversos
folhetos, “catecismos” e cartazes ensinavam à popula
ção as características físicas e morais dos doentes do
peito: emagrecidos e emaciados, displicentes no traje
e no asseio corporal, avessos à ordem , incitadores de
rebeliões, hostis a tudo e a todos, traiçoeiros, hiper-sexualizados e dispostos a infectar inocentes sadios”
[Grifo nosso] (Idem).
Cartazes dessa natureza eram afixados em estabelecimentos
públicos e divulgados em jornais, de m odo a que grande parte da
população tomasse conhecimento de seu conteúdo. Desta forma,
as representações da doença contidas nos anúncios foram rapida-

Fig. 2: Propaganda anti-tuberculose.
Fonte: Nascimento, 2002.

87

mente assimiladas. Nestes impressos era freqüente a metáfora da
imoralidade como causadora da doença.
Na figura 3 percebe-se como a idéia da prevenção foi relacio
nada aos conceitos de “vida socegada” e de “viver ao ar livre”, re
tratados em cenas de ambiente familiar, num a subjacente oposi
ção a um a “vida de excessos”, não familiar.
A figura 4 traz parte de um material divulgado no último
quartel do século XIX. Essas imagens são elucidativas represen
tações iconográficas da tuberculose. Nelas relaciona-se a doença
claramente com a lascívia, aqui concebida por um devasso com 
portam ento feminino. Essa idéia se popularizou antes mesmo
de a tuberculose ganhar a dimensão que teve na década de 1920,
levando-nos a crer que, já nas últimas décadas dos novecentos,
encontramos traços da representação da tuberculose no imagi
nário popular.
Na interpretação de Soares, a iconografia metafórica da tu 
berculose no Brasil, descrita na figura 4, faz alusão à imagem
da Dama das Camélias em moldes tupiniquins. Depois de uma
infância saudável, abençoada por anjos, a jovem se envolve no
m undo da perdição,
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Fig. 3: A vida de um a cocote.8
Fonte: O Tupy, 1872 apud. Lopes, 2008.

desperdiça a saúde e a vida entre danças, namoros e or
gias, term inando tísica em um leito de hospital. A seu
lado, como única companhia, um a escarradeira teste
m unha a presença da Peste Branca, cruel destino para
um a vida degenerada (Soares, 1994: 128).
A existência desta concepção no imaginário popular, atrelada
aos efeitos da propaganda sanitária fez com que a representação
social do tuberculoso enquanto “ser hum ano m oralm ente dege
nerado e hiper-sexualizado”, prevalecesse por muitas décadas.
O cartaz da Inspetoria de Profilaxia da tuberculose divulgado
no Rio de Janeiro na década de 1920 (Fig. 4) traz um enunciado
sugestivo; reúne conhecimento científico sobre a doença e com 
preensão do papel do Estado na luta contra o mal. A política mo-

8 Cocote: C orruptela da palavra francesa coq (galo), utilizada para designar
a fêmea do anim al (galinha). Na linguagem popular esta palavra tornou-se si
nônimo de “prostituta” (Lopes, 2008: 8). Rendez-vous: Segundo Galvão rendez-vous ou rendevu é um term o em desuso que quer dizer “ponto de encontro”.
Porém, na acepção popular, adquiriu o significado de “local destinado a en
contros amorosos furtivos” (m otel ou, em alguns casos, bordel) (Galvão, 2008).
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Fig. 4: C artaz da Inspetoria de Profilaxia da Tuberculose. Rio de Janeiro, 1920.
Fonte: Soares, 1994:131.

ralista da época im punha à sociedade e, especialmente, ao gênero
feminino, um espaço reservado.
Ambas as figuras têm na imagem da mulher, o gênero respon
sável pelo contágio e pela cura. Na figura 4, pressupõe-se a infec
ção por meio da orgia. Na figura 5, a luta contra a tuberculose foi
representada alegoricamente por uma mulher, casta, pura, vesti
da de branco, com ares de santa. O enfoque maniqueísta atrelou
ao comportam ento da mulher a responsabilidade sobre a doença.
A tuberculose na visão dos Médicos e dos doentes
Q

uero

m o r r er

:

não

é crim e

O FARDO QUE ME C O M P R IM E
D O S O M B R O S L A N Ç A R AO C H Ã O ,
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DO

PÓ DESPRENDER-ME RINDO

E AS ASAS BRANCAS ABRINDO
L a n ç a r-m e p e la a m p lid ã o !
(F a g u n d e s V a r e l a , 1861).

Nas diversas produções médico-científicas, a libidinagem
também era concebida como um dos principais sintomas da con
taminação da tísica. Entre 1933 e 1934 encontra-se no Boletim
Médico, que circulava em diversas cidades de São Paulo, e em
outros estados, a associação entre tuberculoso e libertinagem.
Acreditava-se que o indivíduo era culpado por sua condição tísi
ca, um a vez que o bacilo de Kock era contraído por meio da “(...)
herança onerosa do alcoolismo e da syphilis, e escancaram-na a
miséria, a fadiga, a promiscuidade e as orgias” (Boletim Médico,
Anno II, n° 13: 10).
No Boletim Médico, datado de 1934, verifica-se a idéia do tísi
co como culpado por sua condição:
(...) A tuberculose hum ana é a mais visivel, a mais chocante, a
mais vergonhosa consequencia do peccado de egoismo, fonte de
todas as corrupções e de todas as degenerescencias e de todos os
pecados do hom em [Grifo nosso] (Idem: 25).
Em meio a um discurso muitas vezes antagônico, a sociedade
moldou conceitos sobre a doença pulmonar. Ao mesmo tempo
em que o Boletim Médico retratava a tísica como um mal social,
cujo cerne da propagação era a miséria da população; também se
afirmava que a doença era fruto, sobretudo, da imoralidade do
próprio indivíduo infectado (Idem, Ibidem).
No mesmo texto, enquanto a tuberculose foi vista como um
mal que “impregna todo campo social, todas as raças, edades e
classes” e que “é um a doença de todo corpo social e não apenas de
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alguns indivíduos”, a condição do tuberculoso foi entendida como
conseqüência de sua vida “inconveniente” (Anno II, n° 13,1934).
Essas duas representações, ao longo das prim eiras décadas do
século XX, se entrecruzaram. Diferentes imagens da doença pul
m onar e do tísico foram elaboradas, apresentando-nos um mo
saico de interpretações que associam questões espaciais, sociais e
econômicas.
A concepção estereotipada do tuberculoso construída pelas
publicações científicas foi questionada por ex-doentes que se
trataram na cidade de São José dos Campos. Rute Viola, que foi
portadora do bacilo, atestou a inconsistência desta representa
ção. Segundo Viola, os doentes que se hospedavam nas pensões
se comportavam adequadamente, pois os próprios donos dos
estabelecimentos exigiam o cum prim ento de norm as morais.
Contudo, confirma que alguns doentes tinham o costume de se
“divertir” em Jacareí, cidade vizinha; afinal, justifica, “nenhum
hom em é santo! ninguém, nenhum hom em ia ficar, sem... dentro
do sanatório” (Viola, 2010).
Rute afirma tam bém que houve casos de mulheres casadas ou
solteiras que tinham seus quartos “invadidos” pelos namorados;
e que, por infortúnio, eram logo punidas ou expulsas dos estabe
lecimentos.
Essa moça começou ter o problema com um doente
que era casado sabe... Aí a gente começou a perceber
que tinha (...) alguma coisa a mais ali, né. E um dia, por
infelicidade dele e dela, (...) um a certa hora da noite ele
tentou pular, pra ele ter (..) relação com a m enina (...).
Por infelicidade a Joaninha ouviu, viu (...). No outro dia
cedo ela (...) foi direto ao consultório e falou:
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- Dr. Dória, eu vou (...) pedir pros meus pais virem me
tirar daqui porque aconteceu isso assim... assim... as
sim.... Fulano tentou pular a janela do quarto pra... ficar
com a....(não me lembro o nome dela).
Nossa! O doutor Dória ficou um a arara de bravo, né.
Aí o dr. Dória m andou chamar ele (...) e ela, e falou
pros dois: olha, cês tem tantas horas pra saí daqui do
sanatório (pausa) não quero mais vocês aqui. Aqui não
é lugar pro que vocês estão pensando, vão procurar lá
na rua, aqui não tem! Aqui é um sanatório pra doença,
pra tratamento! E não é pra isso que vocês tão fazendo
(Viola, 2010).
As pessoas, principalm ente as moças, que vinham para São
José se tratar:
não encontravam o ambiente moral e a assistência es
piritual de que tanto necessitavam. Havia, nas muitas
pensões para tuberculosos, m uita promiscuidade e
degradação moral. A convicção de que iriam morrer
levava, não pouca vezes, os doentes a se entregarem a
satisfações e prazeres de toda a espécie (Instituto das
Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, 2009).5
5

A Congregação das Pequenas Missionárias de M aria Im aculada nasceu da

preocupação do Bispo d. Epam inondas em dar vida espiritual aos enfermos e
do desejo de M adre M aria Teresa em oferecer melhores condições de vida e es
piritualidade, principalm ente aos pobres. Tem com o propriedades o Sanatório
Maria Imaculada, obra fundada com o Pensionato em 1932 e como Sanatório
em 1935, dedicando-se ao tratam ento de m ulheres tuberculosas; o Abrigo
Ademar de Barros, adm inistrado pela Congregação de 1942 a 1955, que tratava
de tuberculosos pobres de am bos os sexos; a Casa Santa Inês, que abrigava filhos
de tuberculosos pobres, com fundação em 1943; o Hospital M aterno Infantil
Antoninho da Rocha M arm o, antigo Sanatório A ntoninho da Rocha Marmo,
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Teria sido este, inclusive, o motivo para a criação da
Congregação: garantir um local respeitável para tratam ento das
moças enfermas.
Segundo Bondesan os tuberculosos eram integrados à so
ciedade, pois havia sólidos interesses em mantê-los na cidade;
tentava-se tirar proveito da economia gerada pela doença. Para
Bondesan, a condição miserável, deprim ente e indigna de alguns
tísicos na cidade tinha inteira ligação com o sistema de privilégio
exclusivo m ontado em torno da doença (1967: 24-26).
Bondesan, que chegou à cidade para se tratar, acabou ficando,
mais joseense que muitos deles. Bondesan compartilhava inteira
m ente do sentimento de pertença. Discursava de seu lugar social,
ora como doente forasteiro ora como natural da cidade, procu
rando compreender a conjectura social proporcionada por um
universo tão particular regido pelo bacilo de Koch:
O povo daqui não tem culpa. Recebeu-nos, tolera-nos,
chega até a nos querer bem. Aquêles infelizes da rua
Vilaça, da Dolzani Ricardo, da Linha Velha, talvez se
riam menos desgraçados sem a nossa presença (...).
Crescem na cidade, sem instrução, corpos estranhos na
comunidade urbana. Daí os desajustes, as jovens prosti
tutas, os rapazes metidos atrás das grades [Grifo nosso]
(Idem).
O preconceito, gradativamente, apontou para os rostos dos
“caipiras” e dos “coitados”, que passaram a ser caracterizados
como “atrasados” e “ignorantes”. Notadamente ocupando espaço
em um a cidade que caminhava para um a “evolução econômica”
(Boletim Médico, Ano II, n° 13: 8), cuja pobreza os rotulava como
obra iniciada em 1952 com a finalidade de am parar crianças tuberculosas; a
O bra Social Pio XII, inaugurada em 1955, doada à Congregação.
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“moralmente degenerados”. Bondesan revelou o infortúnio desse
segmento:
Meninas de dez anos, corpo que ainda não desabrochou,
conhecendo homem. Sabem tudo. Só não apanham fi
lho, porque ainda são estéreis. Com o tempo começam
a fabricar anjinhos... As mães, então, “casam”, ora com
um, ora com outro, conforme sopram os ventos. E tem
casos de malandros, que amasiam com a mãe, de olho
nas filhas. E vão sacrificando, um a por uma... [Grifo
nosso] (Bondesan, 1967: 25).
Tuberculose e miséria: nasce um preconceito
M i n h ’a l m a é t r i s t e , p e n d i d a ,
C omo a p a l m e i r a b a t id a
P ela f ú r i a d o t u f ã o .
É como a p r a ia q u e a lveja,
C omo a p l a n t a q u e v i c e j a

Nos MUROS DE UMA

PRISÃo!

(Fa g u n d e s Va r e l a , 1861).

Segundo Sontag, a tuberculose foi, por muitas décadas, consi
derada uma “doença provocada pelo excesso de paixão, que aco
metia os imprudentes e os sensuais” (Sontag, 2007: 24). De fato,
acreditou-se no
desejo do vai-e-vem, do sobe-e-desce do amor eró
tico, simbolizado pela respiração. E, com o desejo, os
pulmões se esvaem (...) o corpo se esvai (...) porque o
desejo cresce durante a doença, porque a culpa pelo
simbólico e sempre repetido desperdício do sêmen no
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escarro, cresce continuam ente (...) porque isso permite
que a enfermidade pulm onar confira beleza aos olhos
e à face, a sedução envenena (Groddeck apud Sontag,
2007:26 e 154).
Entretanto, estabelecer um a relação de causa e efeito entre
doença e m oral é um a generalização um tanto quanto grosseira.
No entanto, resta a dúvida: de onde nasce tal associação? De fato,
a disseminação destes estereótipos está associada ao princípio
“hieginista-m odernizador”, presente a partir da década de 1920.
A m udança do conceito de “tuberculoso rom ântico” para “tuber
culoso imoral”, explica-se não só pelas novas descobertas cientí
ficas, mas tam bém pela “doutrina” sanitarista que fez da doença
um im pedim ento para o desenvolvimento da cidade moderna.
Assim, a idéia da tuberculose não se encontra mais em coerên
cia com o ideal romântico, mas apresenta-se como sintetização
do “com portam ento negativo do homo economicus (...): consu
mo, dispêndio, desperdício de vitalidade” (Sontag, 2007: 57) e
im pedim ento para o progresso.
Em suma, os excertos aqui citados nada mais são que reflexos
desta m udança de paradigma, que pretendia m ostrar o lado “feio
e repugnante” de um a doença que mutilava corpos, definhavam-nos, denunciando e escancarando visivelmente as diatribes do
m undo m oderno. Associar a doença aos “excluídos” da socie
dade, a saber: pobres, mulheres prostitutas, alcoólatras, entre
outros, é o modo mais eficaz de suprimi-los e promover uma
varredura no espaço que se queria moderno.
O argentino Diego Armus, em seu estudo sobre as Milonguitas6
6

M ilonguitas: Segundo A rm us la “m ilonguita” “es la joven de barrio que

se anim a a dejar el m undo doméstico para lanzarse al m undo de la noche y al
cabaret” (Arm us, 2010: 188). O u seja, trata-se da form a p opular de se referir às
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nas décadas de 1910 a 1940 na cidade de Buenos Aires, fala
como a tuberculose foi frequentemente associada à boêmia, em
se tratando de “filhos da elite”. Armus argumenta que, no caso
das prostitutas, antes de se tubercularizarem pela sensualidade,
foram contaminadas pelo trabalho excessivo, pela tristeza e pela
miséria; muito mais do que pelo seu “ardor” (Armus, 2010: 3). A
doença pode torná-las mais “ardentes”, mas, segundo Armus, é a
miséria que as contamina.
As medidas profiláticas em torno da peste foram dirigidas a
um determinado segmento, em particular àquele que, segundo se
pensava, não fazia parte do grupo de risco, não eram, portanto,
pobres e devassos. A culpa pela propagação desse mal ficaria a
cargo da população menos favorecida da sociedade. Acreditavase que o pobre carregava o mal por natureza.
A idéia da imoralidade sofreu alterações ao longo da perm a
nência da epidemia de tuberculose; deixou de estar associada
àquele que adquire a doença para associar-se àquele que a origi
na. Um diálogo entre Bondesan e o tisiólogo Rui Dória ressalta
essa afirmação: “E nós (os tuberculosos voluntários), que somos
nós? Doutor Dória responde: - Uns felizardos, livres da respon
sabilidade” (Bondesan, Idem, 26). O Boletim Médico endossava:
(...) Por isso é que a tuberculose é um a doença de todas
as classes sociaes... Apenas as responsabilidades variam,
uns são forçados a se tubercularizarem, outros procu
ram a doença com as próprias mãos (Boletim Médico,
anno II, n° 13: 24).

prostitutas urbanas de Buenos Aires, nas prim eiras décadas do século XX. Tal
termo nomeia tam bém um estilo musical (os tangos rom ânticos), cujas letras
falam, m ajoritariam ente, dessas m ulheres e de seus amores.
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Q uanto aos pobres e as prostitutas, tais obras só personificam
neles a doença que querem extirpar, tornando-os receptáculo não
só da “doença biológica”, mas de um novo conceito: a “doença
social”. A imoralidade e a tuberculose não são, evidentemente,
relacionadas, mas as representações sociais as desenharam assim
por serem dois elementos “indesejáveis” num a sociedade que se
projetava segundo moldes m odernos e capitalistas.
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OUTRO LADO DA DOENÇA! SÃO JOSÉ DOS

Ca m p o s

em t e m p o s de t ísic a

Valéria Zanetti
Maria Aparecida Papali
Maria José dei Olmo

c id a d e de

S ã o Jo s é

dos C a m p o s

viveu, no pas-

sado, um grande m om ento de sua história cercada

Ã

por tuberculosos. Essa história inicia-se antes mesmo

de 1935 quando, oficialmente, tornou-se Estância Climatérica.
0 município atraía aos bandos doentes acometidos do peito, ao
findar a década de 1800. Mas, foi somente em 1935 que a cidade
conseguiu concretizar o pleito do segmento ligado ao tratamento
da tísica, liderado por médicos e comerciantes. A busca do m u
nicípio pelos doentes no início do século foi tão grande que, por
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volta de 1940, São José dos Campos era tratada nacionalmente
como a kochlândia1brasileira, último refúgio da esperança.
Podemos dizer que a doença inaugurou o século XX2, no âm
bito nacional e internacional. No cenário político, o Brasil inicia
va sua Primeira República em meio a um intenso surto de pestes.
Esse panoram a avassalador provocou uma forte guerra: a guerra
s ã 3. 0 Estado, tentando controlar a situação, lançava seus Projetos
nacionais e suas políticas públicas de prevenção e contenção das
doenças. Médicos, sanitaristas, higienistas, engenheiros civis e a
administração pública, juntos, buscavam cada qual a sua manei
ra, formas de cura. A população, acuada pelo tem or ao contágio,
envolvia-se num a intensa luta pela saúde.
Nessa grande guerra, todos, independentem ente de credo, et
nia ou condição social, reforçavam o time das vítimas. Os nú
meros de óbitos causados pela tuberculose cresciam à medida
que aumentava, na mesma proporção, a segregação da população
doente. M anter o tuberculoso distante, em todos os sentidos, sig
nificava proteger os indivíduos e a sociedade, de forma geral, do
perigoso mal do século.
Dentro desse cenário avassalador, a cidade de São José dos
Campos, nos tempos idos, ficou famosa por sua “benemérita”
ação de recolher os doentes do peito, despachados para os sana
tórios, pensões e repúblicas. Concorridos pelos aliciadores das
pensões e repúblicas, os doentes que mal chegavam já eram ar

1 Essa denom inação faz referência ao bacilo de Koch, causador da tubercu
lose (Correio Joseense, em 11 de abril de 1943).
2 Além da tuberculose os brasileiros conviviam com a febre amarela, peste
bubônica, malária, varíola.
3 Esse term o foi utilizado por C hristophe Dejours em A Banalização da
Injustiça Social.
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rastados para seus aposentos. Altino Bondesan lembrou-se que
na sua disputa, Severino, que o encam inhou à pensão do Fábio
Schneider, na rua Francisco Pais, núm ero três, tê-lo-ia “vendi
do” ao dono da pensão pelo preço de um a mensalidade: 250$000
(Bondesan, 1967: 11).
A cidade que disputava doentes se enriqueceu, mas isso não a
impediu de declarar guerra sã mostrando-se, a partir da década
de 1920, um a sociedade longe de ser acolhedora. Por várias ve
zes os jornais locais denunciavam com portam entos impróprios e
posturas inadequadas dos tuberculosos nos espaços públicos4. A
paisagem da cidade, repleta de instalações nem sempre apropria
das para acolher os doentes, denunciava um clima tenso.
Embora houvesse acomodações ajustadas para isolarem os
doentes, estes utilizavam estratégias para transporem as frontei
ras imaginárias que o bacilo im punha. Provavelmente, muitos
dos bailes promovidos pela Associação Esportiva São José dos
Campos, entoados pela presença famosa e meteórica do gru
po Biriba Boys, tiveram a presença de animados parceiros com
o pulmão com prom etido pelo bacilo de Koch. Pepino5, um dos
assíduos freqüentadores desses bailes comentou sobre a estra
tégia dos doentes boêmios que conseguiam driblar os fiscais na
entrada do salão. A posse da carteira de saúde dava direito de em
barque àqueles que pretendiam desfrutar das noites dançantes. A
medida, obviamente, era para im pedir a entrada de doentes, mas,
conforme anotou Pepino, um ou outro sempre dava um jeito de
entrar despercebido (Nicodemo, 1992).
4 Sobre essa questão verificar exemplares do Correio Joseense a partir de
1920.
5 Nicodemo, José. D epoim ento. Coleção Patrimônio H umano/ Fundação
Cultural Cassiano Ricardo, 1992.
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A tuberculose era vista por alguns como um a doença física e
m oral (Boletim Médico, 10/1934). Uma vez doente do peito, sem
pre doente do peito. Esse fato foi observado por João Flório, au
tor de um relatório promovido na década de 1940 sobre o censo
dos tuberculosos na cidade. Em suas anotações Flório explicava
a inexatidão dos dados coletados:
os 1.024 doentes censitados representam somente
aqueles que não escondem a sua situação, além destes,
há um a grande parte que nega o seu estado patológico e
o seu fichamento não foi possível pelo facto de perma
necerem ocultos (Flório, 1944: 60).
José Dias Leme relatou acerca das memórias de um pai de fi
lha tuberculosa internada na Vila Samaritana, em São José dos
Campos. Segundo consta nos seus relatos, ao indagar às internas
sobre sua saúde,
um a dizia que tinha ido para a ‘Vila’ porque estava fra
ca, outra que fora por causa de um a bronquite crônica,
esta porque sofria do fígado e muitas afirmaram, sem
cerimônia, que estavam veraneando. Ninguém naquela
enfermaria era tuberculoso... (Leme, 1944: 27).
Houve até quem dissesse “que lá estava por sofrer de .... queda
do cabelo” (Idem: 28). O grande negócio era freqüentar sem pro
blemas as ruas e espaços da cidade sem aparentar estar doente e
esconder a doença estampada no rosto. Alguns doentes passavam
ilesos pela população. Dona Sebastiana de Mello Bello, interna do
Sanatório Ezra na década de 1950, chegou a sair algumas vezes do
sanatório quando esteve internada: “como eu não aparentava que
estava doente, ninguém me tratava com indiferença”. Mello Bello
com entou sobre a sua experiência nas ruas da cidade ressaltando
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sua aparência saudável, em bora tivesse íntim a relação com os micuins (Bello, 2008).
No meio da boêmia, o estrago que a doença fazia no corpo era
até utilizado como trunfo de capacidade intelectual. Intelectuais
e artistas tuberculosos
afirmaram sua condição e personalidades excepcionais
não apenas por sua produção, mas também por meio
do cultivo narcísico dos testemunhos exteriores de sua
moléstia. O jovem que aspirasse a carreira de literato
deveria ostentar um pouco de magreza, cor pálida e tos
se, como complemento aos dotes intelectuais que sente
borbulhar dentro de si. A tuberculose foi um recurso
utilizado pelos poetas românticos no seu projeto de ne
gação do “m undo concreto” e de expressão de sua desi
lusão para com a vida social (Porto, 2007).
A tuberculose acionou a criatividade e proporcionou um im 
portante modelo para a vida boêmia. Sontag ressaltou a resis
tência dos doentes às imposições do sistema, ao afirmar que “os
românticos inventaram a invalidez como pretexto para o ócio e
para a isenção das obrigações burguesas, a fim de viver apenas
para sua arte. Era um m odo de afastar-se do m undo sem ter a
responsabilidade da decisão” (Sontag, 2007: 34). A forma boêmia
de ser e a magreza características dos tuberculosos lançou moda:
O que antes era um modism o para aristocráticas fetnmesfatales e para jovens aspirantes a artistas tornou-se,
por fim, o dom ínio da m oda em si. A moda das m ulhe
res do século XX (com seu culto à magreza) constitui o
último baluarte das metáforas associadas à romanização da tuberculose, surgidas no fim do século XVIII e
no início do século XIX (Sontag, 2007: 31).
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No entanto, os doentes em tratam ento na cidade de São José
dos Campos não deixavam que a convivência com o bacilo de
nunciasse o corpo doentio. Negando sua condição para se autoafirmar, o tísico, com ou sem autorização, sempre dava um jeitinho
pra sair às escondidas do sanatório e transpor os limites contidos
pela doença. Toledo, com propriedade, afirmou que
como todo aglomerado hum ano, o hospital guardava
reservadamente seus pequenos segredos. Doentes que
pulavam o m uro para chegar até a cidade; voltavam
ou m orriam na rua com hemoptises (...). Deu muito
casamento, doente com doente, enfermeiro com enfer
meira. Na adversidade o entendim ento fica mais fácil
(Toledo, 1995: 95).
Enquanto isso, o Correio Joseense reclamava da situação:
(...) Há quatro annos temos zero no capítulo de hygiene
municipal.
Ninguém se encomm oda. Ninguém se im porta. Parece
que a convivência com tysicos tirou a noção da consci
ência e extinguiu a consciência do perigo (...) Flávio de
Lorél (Correio Joseense, 1/5/1921: 2).
Outros, no entanto, eram bem conscientes do perigo que o ba
cilo representava. Contando com argúcia, Pepino relatou o episó
dio nada agradável ocorrido num a das ocasiões em que seu time
foi convocado para um jogo de futebol na cidade de Santos. Na
ocasião, o time de São José carregou a responsabilidade não só de
ganhar a competição como teve que enfrentar a discriminação do
dono do bar que, sem saber da origem dos jogadores visitantes,
os recebeu para o jantar:
(...) quando o dono soube que éramos de São José dos
Campos, soubemos que ele m andou quebrar todos os
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pratos, toda a louça. Mal sabia ele que a maioria dos
doentes de São José era de Santos (Nicodemo, 1992).
A temida doença não poupava mesmo ninguém. Pobre, rico,
negro, branco, criança, mulher, homem, velhos e jovens, to
dos, de um a forma geral, eram vítimas da grande peste. Manuel
Bandeira, famoso escritor com o pulmão contaminado, tinha a
doença como inspiração para suas obras. Uma delas retratou a
excepcionalidade do caráter e especial genialidade do autor em
tratar com o inexorável:
Pneum otórax
(Manuel Bandeira)
Febre, hemoptise, dispnéia e suores noturnos.
A vida inteira que podia ter sido e que não foi.
Tosse, tosse, tosse.
M andou cham ar o médico:
- Diga trinta e três.
- Trinta e três... trinta e três... trinta e três... Respire.
- O senhor tem um a escavação no pulmão esquerdo e o
pulmão direito infiltrado.
- Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax?
- Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino.
O médico José Rosemberg, que clinicou por um bom tempo
na cidade, na década de 1930 perguntou pessoalmente a Manuel
Bandeira por que tango argentino e não samba? A resposta do
tísico escritor foi emblemática: “Samba é um a coisa viva, tango
argentino é nostálgico” (Rosemberg, 1991). Tango argentino é o
que mais se ouvia. O som das ruas da bucólica cidade de São José
dos Campos além dos tangos tinha um toque especial. Tosses,
muitas tosses, tosses de todas as qualidades, “produtivas e secas,
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sonoras e metálicas, exageradas e discretas” (Toledo, 1995: 118).
Houve quem dissesse que as enormes orelhas de Nelson D’Ávila
foram adaptadas à sua perspicácia em ouvir os pulmões, o que
fazia com propriedade, sem ajuda do estetoscópio (Martensen,
1983: 116).
Ângela Savastano relatou um a forma peculiar utilizada pela
mãe para identificar os que estavam presentes e ausentes nas se
ções de cinemas:

Fulano hoje não veio ao cinema porque ele

não tossiu ainda”, explica Savastano:
Porque, quando sentava, era com um um a música de
tosse no cinema. Então era ahhhh, rahhhh, rahhh. Era
com um você ouvir aquelas tosses (...) aquelas tosses se
cas do tuberculoso. Então um tossia de um jeito e outro
de outro. A tosse era conhecida. Então a m inha mãe di
zia. - Oh, fulano veio.
(Savastano, acom panhando a mãe retrucava):
-Oh, mãe, ele chegou, tá tossindo.
Era comum. Você fechava os olhos e ouvia assim tos
se, tosse, tosse. Era sentida a presença dos doentes
(Savastano, 1992).
Entre tosses, tísicos mais habilidosos e de fôlego, quando
conseguiam, cantavam inteiras melodias em latim, apesar do
Sr. Schneider, dono de pensão, alertar seus pensionistas seresteiros que “doente deve tocar, com moderação, mas nunca cantar.
Estoura o peito” (Bondesan, 1967: 18). Rosemberg relembra que,
na Semana Santa,
havia um a internada perm anente do sanatório, sopra
no lírico, que desfilava como Verônica, com véu e longo
vestido preto, desenrolando em cada esquina um per
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gaminho com a efígie de Cristo, e cantando uma litania
que terminava: Pater tioster dolor meus.
Parece que foram os doentes que, apesar da dor, animaram a
enferma cidade. A diversão se resumia ao movimento da rua. A
rua, para algumas senhoras era o centro da atenção. Não existia
sentinela tão vigilante, que fiscalizava tão bem quem ia e vinha,
como observou Bondesan (1967: 35). Pela janela, a rua propor
cionava o entretenim ento do cinema, da TV, do circo. Bondesan,
famoso tísico da cidade notou que a vida social e cultural da cida
de era tão fraca que as famílias geralmente não acolhiam doentes,
mas portando um bandolim ou um violão em punho, tinha en
trada em toda parte.
O que valia, argumentava Bondesan: “era ser ‘artista’”
(Bondesan, 1967: 33). O nobre jornalista sabia bem o que di
zia... Por ocasião da Revolução Constitucionalista hospedou no
Vicentina Aranha dois jovens soldados desertores, ajudados pe
las influentes famílias da época. O medo de enfrentar as tropas
legalistas era tam anho que o enfrentam ento do bacilo de Koch
parecia não assustá-los.
No começo, os doentes do Vicentina recrim inaram a trai
ção dos soldados. Mas, como os fugitivos portavam violas e
gaita de boca, acabaram trazendo anim ação para o sanatório.
Incorporados à rotina, agora mais alegre do hospital, os dois
soldados buscavam, com a colaboração dos doentes, “rendidos
pela irradiante sim patia e alegria” dos desertores, justificativas
para seus desaparecim entos do fronte de batalha (Martensen,
1983: 145).
No final da década de 20 aportou a São José Enrico Delia Rosa,
um violinista famoso do Rio de Janeiro que, juntam ente com ou
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tros artistas, fundou a Banda Filarmônica Euterpe. Era essa ban
da que, nas procissões do enterro, na Semana Santa, conforme
nos conta Rosemberg, “encerrava o cortejo e, após o canto da
Verônica, executava os primeiros compassos da marcha fúnebre
da 3a. sinfonia de Beethoven”.
Rosemberg lembrou algumas cenas da Semana Santa que
m arcaram fortemente a sua m em ória quando tinha a idade de 13
a 14 anos, deixando-o bastante abalado. Cenas como a “marcha,
aquela coisa tétrica, aquele caixão que as pessoas carregavam (...)
a massa hum ana que acompanhava a procissão (...)” (Rosemberg,
1991). Com certeza, o clima tétrico da Semana Santa na cidade
era acentuado em função da concentração de doentes e da emi
nência da m orte que causava uma m aior comoção.
Já aos domingos, continua Rosemberg, no coreto da praça,
a banda Delia Rosa embalava os namorados, a maio
ria tuberculosos que faziam o chamado “footing”, com
suas melodiosas valsas de Strauss e operetas de Lehar.
Esses encantamentos faziam esquecer a triste realidade
da doença, criando um toque romântico, terno e repou
sante (Rosemberg).
Peças de teatro foram m ontadas por grupos de tuberculosos,
com a direção de Rosemberg. De acordo com o médico, havia
um a dificuldade enorm e de encontrar quem quisesse fazer um
personagem de 40 a 50 anos. Tomados pela doença, a translúcida
aparência dos personagens de ficção não podia concorrer com a
aparente realidade dos tuberculosos.
Rosemberg possivelmente teve mais problemas em dirigir pe
ças do que curar tuberculosos. Tentando produzir a Dama das
Camélias teve grande dificuldade de convencer as moças doentes
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a aceitar o papel de mãe, ainda mais de prostituta. Esta peça, di
rigida por Rosemberg na cidade do Rio de Janeiro e São Paulo,
foi inviabilizada em São José dos Campos por falta de atores que
incorporassem qualquer tipo de personagem.
Por outro lado, as peças que atraíam um grande público e que
eram muito bem representadas estavam ligadas ao universo do
doente e da doença. Num a delas, consta-nos o médico com ins
piração a diretor, que os atores ironizavam e caçoavam os trata
mentos que recebiam. Vejamos duas dessas cenas que levavam a
platéia ao delírio. Num a delas,
tinha um a consulta com o Gaspar Rezende (o médico
franco), em que o doente tem um a hemoptise e morre,
e m orre no palco, no consultório dele, imitando o que
aconteceu com o Gaspar Rezende.
(N outra cena) o Dória... o sujeito foi lá e o Dória: “Não
é fácil, em três tem pos você fica bom, sabe o que fize
ram comigo? Arrancaram essas costelas, então o sujeito
(ator) puxava um maço de costelas costuradas em bar
bante, costela de boi (Rosemberg, 1999).
Tirando partido do hum or, a população até que se descon
traía nos poucos espaços deixados pelo sofrimento da doença.
Nesse cenário de representações, todos tinham papéis definitivos.
Pacientes terminais do pulm ão se faziam passar por bons boê
mios; mulheres vaidosas se valiam da maquiagem pra rosear as
pálidas maçãs dos rostos; médicos escondiam dos tísicos as cha
pas dos comprom etidos pulmões, tomados pelos micuins.
Em alguns casos, só mesmo representando pra viver bem com
a doença. Os mitos criados em torno da moléstia aumentavam
significativamente o sofrimento dos pacientes. Todos queriam
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ouvir do médico sinais de m elhora e o tão sonhado diagnósti
co da cura. Na tentativa de amenizar o sofrimento dos doentes
mais desesperados e que exigiam cada vez mais atenção, os mé
dicos, abrandando a sua dor, davam-lhes sempre esperanças.
Hilbebrando, conta-nos Bondesan (1967: 19), era um desses do
entes que, por qualquer motivo, amolava o médico que o atendia:
- Você está cada vez melhor, rapaz...
Nem vinte e quatro horas eram decorridas, e novamen
te o Hildebrando a chatear o doutor.
- Já lhe disse. Você está melhor, melhor...
E o Hildebrando, mordaz:
-Bem, doutor, m ande escrever no meu túmulo: “Aqui
jaz o Hilbebrando, que m orreu de tanto melhorar...”
Maneco, companheiro de república de Bondesan, doente as
tuto, não se deixava enganar. Tinha sempre respostas àqueles que
diziam que todos iam maravilhosamente bem, que este sarou,
que aquele é doente, mas trabalha, etc. Atento, alertava ao com
panheiro: “não vá em conversa (...) O doente tem esse otimismo,
que aum enta à medida que o sujeito piora (Bondesan, 1967: 14).
Por outro lado, existiam tam bém os médicos que não escon
diam a verdadeira condição do doente. Houve caso em que um
médico, longe de amenizar o laudo que Rui Dóri6 havia passado
para o enfermo, anunciou, sem preparar o tísico, o triste diag
nóstico:
(...) você está com um a caverna dos dois lados, e olha
bem, um a delas é capaz de estourar e você ter um a he
6

Os diagnósticos graves, segundo relatos de época, nunca eram revelados

totalm ente p or Dória aos seus pacientes. O médico sem pre dava um jeito de
anim ar o doente am enizando o seu quadro, apesar das evidências contrárias do
laudo. Em casos m uito graves, o doente até se deixava enganar.

114

moptise fulminante. E o sujeito teve uma hemoptise
fulminante no consultório dele na hora e morreu, por
coincidência (Rosemberg, 1999).
0 pneum otórax era a grande esperança para muitos doentes.
De acordo com Rosemberg, o pneum otórax era feito em fila, re
alizado em 200 pessoas, entre homens, crianças e mulheres, por
dia. Rosemberg lembra-se de um a anedota de um sujeito que foi
cobrar uma conta de um médico e entrou na fila, lá o mantive
ram... Também deitou e tirou pneum otórax (1999).
Noutra ocasião, em pleno carnaval, o dr. Dória, acostumado a
brincar o carnaval fantasiado de Nero, acompanhado de um sé
quito de centuriões, foi a pedido da família de um a doente muito
tímida e assustada, examinar a moça. O doutor, ainda de fantasia,
lança em punho, coroa de louros, túnica e tudo o mais, assustou a
moça, que abrindo um berreiro, horrorizada, acreditava-se estar
no outro m undo (Bondesan 1967: 193).
Ao que tudo parece, no carnaval os tisiólogos extravasavam
as angústias e tristezas da dura função. Martensen revelou as dia
bruras do com penetrado e austero dr. Nélson d’Ávila na festa
profana, m om ento que servia de válvula de escape pra enfrentar
a realidade da profissão (1983: 152). Certa vez Martensen encon
trou o médico diante do espelho dizendo os mais cabeludos pa
lavrões, resposta da sua “impotência diante de um inimigo tão
imbatível” (1983: 154).
As instruções sanitárias indicavam meios de evitar o mal. O
Correio Joseense dava conta de inform ar à população que “as gotas
de saliva que o tísico espelle quando fala ou tosse contém micró
bios e transmite a moléstia até a distância de mais de um metro.
[O alerta deixava claro que] Um beijo amistoso pode ser causa de
tuberculose” (Correio Joseense, 13/6/1920).
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Enquanto se esperava a fórm ula da cura, as pessoas iam se
virando com o que tinham . Os médicos se valiam do pneum otó
rax7 para tratam entos de emergência em casos mais graves. O uso
dessa terapêutica incluía a calibragem da bolha introduzida para
afastar as pleuras. Essa medida inspirou inclusive a publicidade
ligada à mecânica de automóveis.
\0

M E D IC O

D O S

P N E U S

Fig. 1: A núncio de oficina Mecânica
Fonte: Folha Esportiva, 1938.

Uma das formas de proteger sãos de serem contam inados e
doentes de contagiarem era reprim ir o bacilo com um lenço. O
lenço fazia parte do complemento do vestuário, principalmente
dos doentes, que deveriam sempre trazê-lo

à

mão para qualquer

eventualidade. Num cotidiano entoado pelo cof-cof e pelas fortes
hemoptises, os lenços impediam o bacilo de viajar pelos ares e

7
Consistia na perfuração dos músculos intercostais e no afastam ento das
pleuras p o r meio da introdução de um a bolha de ar.

u6

de se alojarem em pulmões alheios. Munidos por seus lenços, os
sãos tentavam se proteger da grande ameaça de Koch a cada som
suspeito. Conselhos úteis eram divulgados por meio de prospectos, distribuídos à população ou publicados em jornais.
As constatações que a transmissão da doença se dava pelo
escarro, pelas gotículas produzidas pela tosse e pelas poeiras de
material dessecado que nelas se depunham , desencadeou uma
verdadeira histeria contra o escarro. Cartazes e folhetos alerta
vam sobre a transmissão da tuberculose pelo escarro, advertindo
a proibição de projetar a saliva no chão (Rosemberg, 1999).
A economia da doença estimulou o poder de criação.
Escarradeiras de todos os tipos foram inventadas, próprias para
hospitais, escritórios, fábricas, restaurantes, teatros, transportes
coletivos, etc.
A última m oda na época de 1930 era portar uma escarradeira
de bolso, ou m ariquinha, como era chamada, de origem da em
presa francesa Truette. Diversas escarradeiras foram fabricadas,
de faiança, de porcelana, de vidro e de metais nobres, com formas

Fig. 2: Alguns tipos de escarradeiras
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e estampas rebuscadas. Esses artefatos destinados a aparar o ex
cesso de saliva e catarro já eram comuns nos séculos XVIII e XIX.
Estas peças ganharam, no século XX, os espaços decorados das
casas burguesas:
o ato de expelir o catarro atestaria a extrema impor
tância em não reter aquilo que se considerava nocivo
ao organismo. Para que essa prática fosse exercida sem
qualquer constrangimento, teria sido transform ada em
um hábito não apenas socialmente tolerado, mas, so
bretudo, elegante. Desse modo, teriam sido criados re
cipientes requintados para receber os fluidos viscosos,
os quais marcaram presença nos ambientes públicos e
privados (Antunes, et ali, 2000).
Bolsas, “pochetes”, porta-lenços com antissépticos e descartá-

Fig. 3: E scarradeira em cinem a, no Rio de Janeiro.8
Fonte: Revista Paratodos, de 29 de maio de 1926. A pud Costa, 1998.
8
De acordo com Costa, as escarradeiras eram colocadas em cinemas e tea
tros com o estratégia de marketing, atestando a preocupação do estabelecimento
com a higiene (Costa, 1998).
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veis começavam a ter um a demanda crescente. Em Berlim, conta-nos Rosemberg, inventaram um preparado aderente para colar
nas solas dos sapatos, que matava os bacilos; seus usuários desse
“modo não os traziam para a casa”. Impermeabilizadores de asso
alhos com substâncias bactericidas ganharam o mercado. A em
presa internacional Simmons apurou grandes rendas com seus
colchões e travesseiros com antissépticos que matavam os bacilos.
Entre nós, nos anos 1930 a 35, um médico do Rio Grande do Sul
inventou e anunciava travesseiro “com propriedades esterilizantes antituberculosas” (Rosemberg, 1999).
Com medo de o bacilo acom panhar as cartas endereçadas pe
los tuberculosos, o ferro de passar roupa passou também muitas
cartas de doentes que davam notícias do seu exílio terapêutico.
Esteia Maria Ouvinhas Rossetini, filha de um tuberculoso que se
tratou e se curou na cidade recorda que
viu sua mãe passando a ferro as cartas que recebia do
m arido antes de as ler, o medo da contaminação su
perava a expectativa e a apreensão, a vontade de saber
as notícias, carta de alguém querido vivendo em região
longínqua. Medo e saudade, a m istura de um tempo
doloroso... (Apud. Toledo, 1995; 158).
A fama de São José dos Campos era tão ruim que, de acordo
com Toledo,
se alguém sentasse ao lado e tomasse conhecimento da
origem e destino joseense, imediatamente parava a con
versa, abria a janela e virava de lado, para não receber a
respiração do indivíduo. Lenço no nariz era freqüente e
geral, do início ao fim do município (Toledo, 1995: 84).
Outro im portante aparelham ento da guerra sã consiste na se
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paração dos objetos de uso pessoal, mesmo que este espaço fosse
o público, restrito aos bares e padarias da cidade. Na produção
da antiga cerâmica chegou-se a personalizar as louças dos mo
radores para evitar a m istura de utensílios utilizados por sãos e
doentes. Por mais que se tentasse classificar a população nestas
duas categorias, muitas vezes o esquema falhava, conforme de
poim ento de João Batista Barbosa:
Nos bares aqui a gente tinha que ter duas xícaras. Uma
para a pessoa sã e outra pro doente. Então a gente ti
nha xícara com lista. A azul era para o doente e a xíca
ra branca era para a pessoa sã. Mas geralmente a gen
te, as vezes, fazia alguma confusão porque a pessoa as
vezes que vinha a gente trocava a xícara azul então a
gente não tinha certeza se a pessoa era doente ou não
era doente. Às vezes era pessoa de fora, mas era doente.
Q uando a gente cismava com a pessoa, quando a pessoa
vinha tossindo, qualquer coisa, dava a xícara azul. Era
uma confusão danada que a gente fazia (1992).
Foram criadas várias estratégias de defesa contra o sofrimen
to padecido pela doença. As táticas, num contexto de estabeleci
m ento das diferenças, são bastante sutis, como observou Dejours.
Chegam mesmo a ser cheias de “engenhosidade, diversidade e in
ventividade”. Dejours acredita que
no sofrimento, assim como nas defesas, e mesmo no
consentimento, para padecer ou infligir sofrimento,
não há mecanismo incoercível ou inexorável. Em ma
téria de defesa contra o sofrimento, não há leis naturais
e sim regras de conduta construídas por hom ens e m u
lheres (Dejours, 2000: 18).
Indubitavelmente, relatou Dejours,
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quem carrega uma doença que contamina é passa pelo
processo de dessocialização progressivo, sofre (...). É sa
bido que esse processo leva à doença mental ou física,
pois ataca os alicerces da identidade (Idem: 19).
Caracterizando identidade como diferentes formas de ser, as
sumidas pelo sujeito, em diferentes momentos, podemos dizer
que a identidade não é algo unificado ao redor de um “eu” co
erente. Carregamos identidades contraditórias com as quais nos
identificamos tem porariam ente (Hall, 1985:13). A identidade é
definida historicamente. O que nos diz quem nós somos são as
configurações e sistemas culturais do meio em que vivemos.
Leme dá-nos elementos para esse entendimento. O cenário da
São José dos Campos sanatorial comportava gente de todos os
estilos:
Há gente sã fingindo de doente para levar vida fol
gada. Há doentes que passam por curados, mas têm
rom bo deste tam anho nos pulmões. Há outros como
eu (Ditinho, um doente de São Paulo em tratamento
em São José dos Campos), que o pessoal aqui chama de
crônico: não sara sem m orre (Leme, 1944: 92).
Existiam até os tuberculosos profissionais, gente que, segundo
consta, vivia da doença, aproveitando-se das mazelas paradoxais
permitidas pela condição de enfermo. Ditinho dizia-se ser um
deles:
fumava desbragadamente, conversava com certo de
sembaraço, falava sobre livros que havia lido ultima
mente e tinha sempre um a frase irônica ou uma piada
irreverente para as coisas mais sérias (Idem: 94).
A todo instante a identidade do doente estava sendo negocia
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da. Quando era conveniente, Para Taylor, é a configuração que
dá sentido a nossas respostas morais, quando julgamos que dada
form a de vida vale de fato a pena, quando fazemos juízos acerca
do que é valioso, quando damos sentido à vida respondendo às
demandas pessoais e enquadram entos morais (Taylor, 1997).
A cumplicidade da doença traçava as identidades dentro dos
espaços destinados aos tratam entos. A tuberculose foi entendida
como a doença da paixão, assim como o câncer (Sontag, 2007:24).
O tuberculoso, parafraseando Sontag, “é alguém ‘consumido’ pelo
ardor que leva a dissolução do corpo (...); doença provocada pelo
excesso de paixão, que acometia os imprudentes e os sensuais”
(Idem, Ibidem). O sexo, aliás, “foi muitas vezes prescrito como
terapia para os tuberculosos” (Idem: 25).
Sontag relata que a respiração do tuberculoso simboliza o de
sejo do am or erótico. Com o desejo, ressalta Groddeck, “os pul
mões se esvaem [...] o corpo se esvai [...] porque o desejo cresce
durante a doença, porque a culpa pelo simbólico e sempre repe
tido, desperdício do sêmen no escarro cresce continuam ente [...]
porque isso permite que a enfermidade pulm onar confira beleza
aos olhos e à face, a sedução envenena” (apud Sontag 26 / 154).
Beijos sem traum as e medos, só mesmo entre os doentes,
como observou Bello:
Dentro do Sanatório (Ezra) acontecia uns beijinhos,
namoro, ninguém tinha medo de se beijar porque...
já tinham a doença, até mesmo existia nam oro entre
funcionários e pacientes. Aqueles que estavam bem,
que podiam andar, saíam e marcavam de se encontrar
bem longe ali. Mesmo os comprometidos, casados, aca
bavam se envolvendo com alguém dali, porque muitas
vezes já tinha até acabado o am or pelo marido ou pela
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mulher. Em m uitos casos, quando conseguiam se curar
e tinham que ir em bora dali, era um a tristeza só... por
que já estavam apaixonados e internados há muitos
anos.
Levando vidas possíveis no limiar da dor e da esperança, a
cumplicidade da doença e ao mesmo tempo a responsabilidade
social forjava a identidade negociada a todo o momento. Quando
chegava o dia da visita de parentes, relata Bello, “cada um recebia
seu marido ou sua esposa e todo m undo ficava em seu quarto,
quietinho, ninguém conhecia ninguém, como se nada tivesse
acontecido” (Bello, 2007). O banho de sol nas espreguiçadeiras
era o m om ento mais esperado, “para um a boa conversa e uns
flertes” (Idem).
Quem disse que o Vicentina Aranha, com um rígido sistema
de divisão das alas das mulheres e dos homens, dirigido pelas ir
mãs de caridade, ficou im une aos olhares e namoricos? Muitos
tísicos ali internados, como ressaltou Rosemberg tiveram, pela
natureza da condição, a exacerbação da libido, fomentando for
tes paixões. Dona Dina Alfenas lembra bem dos namoros do
Sanatório Vicentina Aranha:
Como m ulher é cheia de astúcia, elas lá do andar de
cima escreviam bilhetinho e colocavam dentro da caixa
de fósforos. Elas tinham sempre um carretei de linha,
elas soltavam as linhas onde estavam os moços, eles pe
gavam a caixa de fósforos, liam o bilhete e mandavam
resposta, e elas lá de cima puxavam (...). Pelos bilhetinhos eles iam pra cidade, passavam um pouco elas iam
tam bém (Apud. Bello e Siqueira, 2007: 41).
A convivência com o efêmero, o instável e a incerteza incluía
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lidar com a m orte. C om partilhar da m orte de um colega de quar
to ou sanatório, de um confidente, pressupõe acionar um a defesa
usando a negação. Negar “funciona como um anestésico contra a
própria emoção, mas supõe tam bém vacinar-se contra a percep
ção do sofrimento alheio, para não correr o risco de suspender a
amnésia e ser tom ado de angústia” (Dejours: 46).
Quando a luz do necrotério do Vicentina Aranha acendia, era
sinal de bom presságio para aqueles que esperavam um a vaga.
Sorte pra uns, azar pra outros, a m orte perambulava por todo
canto. O pouco divertimento que a cidade proporcionava incluía,
para os mais chegados, a arte de “guardar defunto”, segundo de
poim ento de Edm undo Maldos (1992). O núm ero de óbitos na
cidade era, na verdade, relativamente alto, o que se subtende que
havia m uito entretenimento, para quem via nisso algum tipo de
lazer.
Se a m orte era distração para uns, significava trabalho para
outros. Na verdade, a m orte dava trabalho. A economia da mor
te deve ter enriquecido m uita gente na cidade. Bondesan vivia
intrigado com um cidadão de m odos suspeitos que rondada a
pensão em que estava hospedado. O sujeito misterioso, por vezes,
falava com o dono da pensão, tudo com m uita cautela. De tanto
sondarem descobriram sua função: “é um papa-defuntos. Vive de
agenciar enterros. Fareja a carniça de longe...” Naquele dia, acertadamente, foi recompensado pela m orte de Titina, ex-professora
da região Mogiana (Bondesan, 1967: 23).
Com relação ao transporte dos m oribundos, alguns cuidados
eram tomados, principalmente evitar transitar com o corpo do
defunto pela cidade, para não despertar m uita atenção, conforme
relatou Oswaldo Toledo. Retirados em carrinho de mão, na cala
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da da noite, o cadáver exigia esforços quando precisava ser remo
vido para o cemitério. Certa vez, o dr. Campoy, com consultório
na Rua XV, em frente à Escola Olimpio Catão, teve que elaborar
estratégias para transferir o corpo de um tuberculoso que acabara
de morrer à tarde depois de receber o pneumotórax.
Conta-nos Oswaldo de Toledo que o médico, aborrecido pelo
acontecimento, marcou com a funerária a remoção do corpo para
a noite, precisamente às 21 horas:
Hora de rua deserta, porque não ficava bem e iria assus
tar os pacientes da sala de espera se o transporte fosse
imediato. [O médico] Guardou o defunto na cozinha,
continuou o atendimento, nervoso, é claro, e esperou
ansioso a noite chegar. Fechou o consultório, mal jan
tou, retornou para as providências finais (...). Por m oti
vos estranhos o carro atrasou e, compor o distinto, car
regar o caixão, com entar a tragédia, tom ou mais tempo
que o previsto e ... quando abriram a porta, alcançando
a calçada, sem oportunidade para retorno, chegou a pe
quena m ultidão que havia saído do cinema, querendo
saber o que houvera acontecido, quem era, etc, etc... Foi
o grande velório público, em plena Rua XV, com fiéis
rezando o terço, puxado por caridosa dama joseense.
Acontecimento comentado por toda a população da ci
dade (Toledo, 1995: 79).
Ainda em torno da morte, Toledo comentou a respeito de uma
“tragicomédia sanatorial” cujo cenário foi o Vicentina Aranha.
Conta-nos o autor:
Faleceu um a doente do pavilhão 3, forte candidata ao
Além, o que era até corriqueiro e freqüente. Tomadas
as providências para remoção rápida, foi providenciada
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a maca e os enfermeiros para transportar a infeliz “já
era para o necrotério”. Sanatório bom estava ali. Ordem
dada, ordem cumprida. Só que, na metade do trajeto, a
m ulher levantou, começou a gritar, colocaram a maca
no chão e a agitação se propagou para todo o hospital.
Sentada na maca colocada no chão, a m ulher chorava
e gritava. Nada de engano médico, as irmãs correram e
da enfermaria chegou aos gritos o esclarecimento: pe
garam a doente errada, a defunta era a outra que quietinha esperava a remoção! É, acontece! Mesmo nos me
lhores hospitais! (Toledo, 1995: 94).
Ao redor da doença, a imaginação viajava... Não deviam ser
raras as histórias inventadas sobre doentes para sossegar crianças
e adolescentes. O caso do enfermeiro que um dia levava um ca
dáver para o necrotério deve ter surtido m uito efeito. Dizem que
ao conduzir o m orto para o cemitério, o tal se segurou, não quis
ir, bem embaixo do bambuzal. O enfermeiro, assustado com o
fantasma do m oribundo, botou a boca no m undo. Foi um corre-corre, até descobrirem que tudo não havia passado de um enrosco no bam bu (Bondesan, 1967: 34).
Pulmões de tuberculosos da cidade financiaram os experi
mentos da tese de doutoram ento do tisiologista José Rosemberg.
Conta-nos o nobre pesquisador, inspirado no modelo de anato
mia medieval:
Havia no cemitério de São José dos Campos um a ca
pela. (...) a capela não tinha luz, o zelador do cemitério
é que ficava com o cadáver para enterrar. Eu subornei
esse zelador, quando m orria um doente, do m eu sana
tório de indigente, que o caixão ia pra lá, eu sabia que a
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família não iria buscar eu dizia a ele: - Você não enterra,
de noite eu vou lá (Rosemberg, 1991).
O suborno do zelador que cobrava onerosamente pelos servi
ços prestados pelo tráfico de corpos alheios e o medo de que as
pessoas da sociedade soubessem da pródiga façanha do médico e
do envolvimento do zelador encerraram as experiências secretas
do médico aspirante a cátedra de doutor.
A morte era coisa trivial na cidade, a que todos estavam acos
tumados, segundo relato de Leme:
Hoje, estão ali estirados na cadeira de lona, no repou
so absoluto, mas no outro dia, logo de manhã, um dos
companheiros já está no necrotério, aguardando a hora
do culto... (Leme, 1944: 68).
A estreita convivência estabelecida na cidade entre a vida e a
morte acabou por banalizá-la na imaginação de algumas crian
ças, pelo menos naquelas que tinham íntim a relação com o m un
do da doença. D. Nair Souza, quando criança, recordou-se das
brincadeiras de esconde-esconde no espaço reservado ao traba
lho de seu pai. Dono de um a funerária, não devia ser novidade
encontrar, no caixão encomendado pela família de um tubercu
loso moribundo, um de seus filhos tentando a todo custo se es
conder dos irmãos:
A gente ia lá, e eu, eu sempre falei pra ele:
- Pai, deixa eu ajudar fazer o caixão, deixa?
E ele deixava. Sabe, e gente dobrava o tecido e ele punha
o preguinho, a gente batia. Brincava com os primos de
esconde-esconde no caixão. Não tinha medo de cemi
tério. Não tinha medo de entrar no caixão. A gente se
escondia no caixão (risos). Então foi uma infância m ui
to assim, sabe, não com o dram a da doença, da tubercu
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lose, assim na cidade. Porque a gente teve um lado bem,
bem divertido, desse lado da m orte de perto (2010).
Muitos destes forasteiros constituíam família, casando-se com
habitante local. Alguns, conforme observou Rosemberg, “ingres
savam na política, vários se elegeram vereadores e um chegou a
prefeito da estância; tinha episódios hemoptóicos, e quando um
deles surgia, o chefe de gabinete informava:’o senhor prefeito
está hoje de bandeira vermelha e as audiências estão canceladas’
(Rosemberg, 1999). Tudo girava e funcionava em torno do bacilo.
Houve ocasiões, enfatiza Bondesan em que, na cidade de São José
dos Campos, ex-doentes eram o prefeito, o delegado, o chefe do
posto de tuberculose, o juiz, o prom otor, o padre, o agente postal
(Bondesan, 1967: 45).
Um doente curado ou famílias de doentes trazia no peito o
traum a do núm ero 33, do pneum otórax, da nojenta escarradeira, da tem ida hemoptise, do raio dos micuins, dos jacobaeus, do
frêni. Sinais de um passado pouco glorioso deixaram marcas na
m em ória e na vida de doentes e moradores que conviveram com
o bacilo. As marcas que o Koch deixou ficarão guardadas para
sempre, apesar dos esforços em promover o seu apagamento.
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5
ZONEAM ENTO E U R B A N IZ A Ç Ã O DA C ID A D E DE

São J o s é d o s C a m p o s n a f a s e s a n a t o r i a l
Vitor Chuster

/I

NTES DE e n t r a r m o s propriamente no tema deste

L Jk capítulo, vamos sintetizar um pouco da história do urM. banismo m oderno e do zoneamento. O zoneamento
nasceu na Europa, mais especificamente na Alemanha, foi expor
tado para os Estado Unidos onde foi reinterpretado e num tercei
ro momento foi reexportado para o Brasil.
Em São Paulo foi objeto de inúmeros estudos, pesquisas, tra
balhos, leis e intervenções. São Paulo, por sua vez, como centro
irradiador, influenciou São José dos Campos onde, pelas suas
particularidades, sobretudo da fase sanatorial, foi aqui adaptado.
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Urbanismo e Zoneamento
O

desenvolvimento econôm ico

e tecnológico propiciou 0

aparecimento da cidade industrial, o que não determ inou, simul
taneamente, o aparecimento do urbanism o m oderno. As iniciati
vas urbanísticas, m uito mais do que técnicas, tinham em seu bojo
um a fundam entação ideológica. Aliás, mesmo nos dias de hoje
essas intervenções contêm forte essência ideológica.
As cidades cresceram e os conflitos tam bém, m otivando inter
venções reparadoras para, de um lado garantir o sistema vigente
e, de outro para atender as demandas sociais. A industrializa
ção, depois de meados do século XIX, transform ou boa parte da
Europa, provocando o desenvolvimento de grandes cidades, rapi
dam ente urbanizadas, onde apresentavam alta geral de preços e
rendim entos e emergência de problemas sociais advindos da alta
concentração de mão de obra pouco qualificada e mal paga. A
riqueza gera pobreza e super adensam ento (Somekh, 1994).
A origem do urbanism o está vinculada, portanto, ao cresci
m ento explosivo das cidades industriais, com conseqüente con
centração demográfica. O urbanism o surgiu com os problemas
advindos das cidades industriais, sobretudo em razão do aumen
to da concentração da população urbana, que gera conflitos e de
m anda controle. Enquanto ciência propõe-se a revelar os segre
dos da organização social através de suas formas materiais.
Zoneamento é um a das ferramentas dos urbanistas para me
diar e regular conflitos e demandas das cidades. Surgido em fins
do século XIX na Alemanha, o zoneam ento atingiu sua matu
ridade disciplinar no período pós-prim eira guerra e, a partir
daí, expandiu-se para quase todos os países. Sua prim eira e mais
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significativa exportação foi para os Estados Unidos onde, após
a adoção da prim eira lei abrangente ao conjunto da cidade, em
1916, na cidade de Nova York, adquiriu características particula
res (Feldman, 1996).
Podemos afirmar que a ordenação do solo (uso e ocupação) é
um dos pilares do planejam ento urbanístico. As leis de uso e ocu
pação do solo, no Brasil, são geralmente funcionalistas e tendem
a regular a área m ínim a do lote, fixar recuos e afastamentos, fixar
taxas máximas de ocupação e aproveitamento e estabelecer ga
baritos máximos de altura das edificações. As leis de zoneamento
funcionalistas geralmente são bastante rígidas, não permitindo
que se desenvolvam nas cidades novas formas de produção e uti
lização do espaço.
A concepção de cidade que aparece por trás de seu rígido fun
cionamento é a de um a cidade imutável ou que, pelo menos, se
mantenha imutável, cujo desenvolvimento das atividades de m o
rar ou de trabalhar, deve se enquadrar em um zoneamento fun
cional. Esse tipo de zoneamento procura determinar previamente
o lugar exato para localização de qualquer uso ou atividade exis
tente na cidade.
O conceito de zoneamento do solo, empregado em sentido
largo, pode ser considerado um “instrum ento legal utilizado pelo
poder público para controlar o uso da terra, as densidades de
população, a localização, a dimensão, o volume dos edifícios e
seus usos específicos, em prol do bem estar geral” (Azevedo, 1996,
apud Silva, 1997).
Para Mancuso (1980), o zoneamento surgiu da necessidade
de se encontrar soluções para o controle econômico e social dos
conflitos urbanos. Na sua origem, é instrum ento ideológico, mar-
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cadamente funcional, para atender à consecução desses objetivos.
Não resulta, portanto, de um a elaboração disciplinar autônoma,
nem traduz tecnicamente um a hipótese arquitetônica ou urba
nística correspondente a um a determ inada idéia de cidade.
O zoneamento alemão influenciou o zoneamento americano
que, no Brasil, se disseminou como um filtro de idéias européias.
Nos grandes centros brasileiros instalou-se o arranha-céu, fenô
meno tipicam ente americano (Somekh, 1994).
Ainda que haja um a superposição no campo das idéias, há
um claro predom ínio pela concepção americana, acompanha
da da entrada de seu respectivo capital na economia brasileira.
Notadamente percebemos essas idéias na proposta de cidade con
cebida para São Paulo que acabou, posteriorm ente, influenciando
outros centros, entre os quais São josé dos Campos com os quais
m antém estreitas relações comerciais, culturais e educacionais.
A form a da cidade é prim eiram ente determ inada por uma sé
rie de decisões da iniciativa privada em construir, que estão ao al
cance da estrutura da administração pública municipal, estadual
e federal. As ações de planejamento de um a cidade podem causar
enormes impactos no valor da terra.
Do ponto de vista econômico-fundiário, a cidade é um enorme
campo de ações, no qual um núm ero razoável de competidores
se esforça para acum ular capital, seja construindo ou negociando
terras para construção. O mérito do planejam ento urbano neste
caso é intervir nesse jogo, no sentido de proteger os investimen
tos públicos em saúde, segurança, qualidade do meio ambiente,
justiça social e estética.
As transformações econômicas das cidades trazem não só a
sua expansão física, mas tam bém introduz mudanças e alterações
comportam entais. Esse crescimento e essas alterações começam a
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gerar conflitos e contradições, sociais e econômicas, e cujo con
trole cabe ao poder público.
Os conflitos colocam em campos opostos proprietários fun
diários e empresários industriais, comerciais e imobiliários; em
conflito tam bém estão os empresários de diferentes ramos de ati
vidade, cada um buscando o seu espaço para expansão de suas
atividades. A discórdia tem como cerne o custo dos terrenos nas
grandes cidades, eis que a elevação dos preços, motivada sobretu
do pela procura nesse m om ento, representa obstáculo à expansão
e ampliação das indústrias.
A mediação desse conflito se estabelece a partir do surgimen
to do zoneamento, que adota como estratégia “reservar” grandes
áreas periféricas como form a de preservá-las da concorrência ele
vatória dos preços fundiários.
O urbanismo na cidade de São Paulo
D e a c o r d o c o m S o m e k h (1997), a cidade de São Paulo, pode-

-se dizer, passou por quatro períodos distintos de intervenções
urbanísticas: de 1886 a 1930, de 1930 a 1965, de 1965 a 1988 e de
1988 até os dias de hoje.
O primeiro período, em que São Paulo foi caracterizada como
uma cidade agroexportadora, as intervenções urbanísticas foram
justificadas como questões de ordem higienista e embelezadora.
Higienista na medida em que privilegiava a questão sanitária,
que visava a erradicação das doenças. Embelezadora porque, por
influência européia, promovem-se as primeiras intervenções no
sistema viário e a construção de um parque.
Nessa época, por exemplo, as autoridades médicas usaram
como estratégia principal de combate às epidemias na cidade a
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“desinfecção” dos cortiços, o que poderia implicar inclusive na
sua demolição (Rolnik, 1997). Pode-se dizer que a questão higienista e sanitária sofreu forte influência do zoneamento alemão
(1875), que propôs a separação dos usos residencial dos usos co
mercial e industrial (Somekh, 1997).
Ainda segundo Rolnik (1997), o tema higiene dom inou gran
de parte do debate urbanístico internacional no final do século
XIX. Foi fruto do surgim ento da grande cidade, marcada em seus
prim órdios por precaríssimas condições de saneamento e assola
da sistematicamente por epidemias.
O governo estadual tratou da questão sanitária ao formular
o prim eiro Código Sanitário do Estado de São Paulo, em 1894.
Em 1918, o Estado promulgou novo Código Sanitário, baseado
nos mesmos princípios que seus antecessores. Conforme enfa
tiza Rolnik (1997), a promulgação em 1929 do Código de Obras
A rthur Saboya, um a espécie de sistematização de todos os instru
m entos legais precedentes, coroou esse período e essa estratégia.
Zoneamento na cidade de São Paulo
S e g u n d o N ery J u n i o r (1998), desde o princípio do século XX,

o assunto zoneamento faz parte das discussões dos urbanistas
paulistanos, que eram alimentados por textos vindos da Europa e
dos Estados Unidos, por viagens pessoais e por seminários e con
gressos internacionais. Destacam-se nesse cenário Luis Ignácio de
Anhaia Mello e Francisco Prestes Maia que, a partir de meados da
década de 1920, exerceram forte influência na difusão de ideários
urbanísticos, na formação de quadros técnicos, na divulgação de
teorias e na prática política de adoção do zoneamento.
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A forte influência do ideário urbanístico americano nos pen
samentos de Anhaia Mello pode ser constatada a partir de sua
afirmação feita em 1929, ao se referir às cidades americanas: “es
tas são as que devemos imitar, não só pela paridade de situação,
mas pela excelência do m odelo” (Nery Jr., 1998).
O zoneamento construído e praticado na cidade de São Paulo,
a partir dos anos 1940, teve como referência explícita o mode
lo de zoneamento desenvolvido nos Estados Unidos. O modelo
paulistano, por sua vez, influenciou fortemente o zoneamento
aqui praticado.
São José dos Campos na fase sanatorial
O cerne

desse t ó p i c o

é apresentar como se deu o zoneamento

e a urbanização de São José dos Campos, que conviveu durante
quase quatro longas décadas com a tuberculose abarcando a fase
sanatorial (1924-1960).
Isso significa que a cidade coexistiu durante muitos anos com
tuberculosos, com farmácias, com farmacêuticos, com pensões,
com sanatórios, com religiosos, com tisiologistas, com sanitaristas, com autoridades, com políticos e tantos outros atores sociais
que atuaram num contexto particular da cidade sanatorial.
Ao final do século XIX, mais precisamente em 1884, Arthur
Sauer publicou um artigo no Almanach da Corte, relatando
a amenidade do clima e a topografia favorável de São José dos
Campos. Não por acaso, o brasão da cidade, criado em 1926 por
Afonso de Taunay traz a frase Aura Terraque Generosa, que signi
fica “Generosos são a m inha terra e os meus ares”.
Foi exatamente o clima que nos fez inseridos na história da
tuberculose no Brasil; foi essa a razão, pelo menos inicial, que fez
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dessa cidade um dos mais im portantes centros para o tratamento
da “Peste Branca”, ao lado de algumas outras localidades, como
por exemplo, a nossa vizinha Campos do Jordão.
No decorrer da fase sanatorial, um a “grande indústria” se
instalou e se desenvolveu, gravitando em torno do tratamento
dos tuberculosos e fazendo m ovim entar a economia local. Os
setores de alimentação (cozimento, produção, distribuição e en
trega de m arm itas), vestuário e calçados (comércio, pequenos
consertos e serviços de lavagem de roupas pessoais, de banho e
cama), farmácias (comércio, m anipulação e serviços de entrega),
transporte para locomoção, serviços de infraestrutura, constru
ção civil, locação de imóveis, serviços de saúde e de enfermagem,
são apenas algumas das atividades que floresceram nessa fase,
fazendo girar e alavancar a até então estagnada economia de São
José dos Campos.
A concentração de sanatórios, pensões e repúblicas na cidade
foi, em grande parte, responsável por esse processo econômico. A
busca pela cura da tuberculose, aqui se intensificou com a inau
guração do Sanatório Vicentina Aranha em 1924. Essa instituição
de tratam ento da tuberculose foi o precursor e modelo para ou
tros sanatórios que foram construídos no Brasil.
Nas décadas de 1920 a 1940, a porta de entrada dos doentes
era a estação ferroviária. Assim como nos sanatórios, a estação
de trem foi palco de inúmeras histórias de alegria, de sofrimento,
de dor e de saudades. De acordo com Leme (1947), diariamente
desembarcavam dos trens muitas pessoas atacadas do mal: moci
nhas pálidas, de olhos m uito brilhantes, magras e tristes, rapazes
esquálidos e tão fracos que precisavam ser carregados. E todos os
dias os coches fúnebres trabalhavam no transporte dos que foram
para sempre.

140

Os enfermos, infectados e infestados pelos “micuins”, aqui che
gavam para buscar a tão sonhada cura. Com receio do contágio,
a sociedade discriminava e segregava os tísicos. Com a discrimi
nação e a segregação foi naturalm ente instituído o apartheid da
peste branca, tendo como ferram enta geográfica o zoneamento
Os sanatórios, por razões estratégicas e legais foram constru
ídos em grandes terrenos m urados, geralmente circundados por
vias públicas e em locais mais afastados do centro. O zoneamento
impunha a construção desse tipo de estabelecimento nas “zonas
sanatoriais”, exigência legal e demarcada em mapas.
A fase sanatorial, experimentada ao longo de quatro décadas,
marcou espacialmente e socialmente a cidade de São José dos
Campos. Suas cicatrizes hoje estão curadas, mas suas conseqü
ências até hoje rendem frutos. Isso se deve à introdução de novas
medidas higiênicas e profiláticas, implantação de infraestrutura e
aos meios empregados no tratam ento dos tuberculosos.
Após as descobertas de Robert Koch, em 1882, as primeiras
medidas foram no sentido de conter a disseminação da tubercu
lose pulmonar, através da adoção de medidas higienistas e sanitá
rias. Essas medidas tinham por objetivo apenas conter a infecção
de mais pessoas, não era nenhum a forma de tratam ento e muito
menos buscava a cura, apenas tentava dessa forma minimizar no
vos contágios. A saga do tratam ento da tuberculose passou pela
climatoterapia, por medidas profiláticas e higienistas, pelo tra
tamento sanatorial, pelo pneum otórax, pelas intervenções cirúr
gicas, pela penicilina, pela experiência inicial com a BCG, pela
estreptomicina e pela hidrazida do ácido nicotínico (isoniazida)
utilizada a partir de 1952.
A decepção inicial com a BCG resultou num retrocesso ines
perado, e esse fato contribuiu para o início do florescimento do
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tratam ento sanatorial, isolando os tísicos num regime de confinam ento e isolamento em sanatórios.
D urante um grande período da fase sanatorial o lema foi
“educar e policiar”. De início, as autoridades sanitárias reforça
ram o policiamento às leis e normas, mas a partir da década de
1920 o objetivo era a educação sanitária. O policiamento era ins
trum ento de persuasão e a educação buscava alertar e tocar na
consciência dos cidadãos. Por essas duas razões, “policiar e edu
car” era o lema.
Segundo Etzel (1987), o surgimento da hidrazida do ácido
isonicotínico, em 1953, fez chegar ao fim a cirurgia da tuberculo
se pulmonar. Os progressos do tratam ento com os antibióticos e
quimioterápicos cresciam a cada momento. A tuberculose passou
a ser um a doença relativamente fácil de curar, os doentes logo
ficavam sem os bacilos, não mais contaminavam os circunstantes
e as lesões regrediam em pouco tempo.
Com a hidrazida, a tisiologia como especialidade médica, en
trou em franco declínio, o governo passou a distribuir os medi
camentos em ambulatórios e os sanatórios entraram em declínio,
ao final da década de 1950.
Zoneamento na fase sanatorial
A

t e r c e i r a l ei

de Isaac Newton fala do princípio da “ação e

reação”, e traz o seguinte enunciado: “A toda ação corresponde
um a reação de igual intensidade e sentido oposto”. A sociedade
de São José dos Campos, ao se deparar com as levas de tísicos que
para cá demandavam em busca da cura da tuberculose e que se
hospedavam em repúblicas, pensões, hotéis e sanatórios, natural
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mente buscou, de alguma forma, se defender, para não colocar
suas famílias em risco.
Uma das ferramentas dessa reação foi encampada pelo go
verno municipal através da elaboração e implementação de um
zoneamento funcional, onde não só os usos incômodos e indus
triais, mas tam bém os sanatórios seriam segregados e deveriam se
localizar em regiões específicas, preferencialmente longe da parte
“nobre” da cidade e das residências.
A demanda m aior do que a oferta de leitos adequados ao tra
tamento dos tuberculosos nos sanatórios, e o longo período de
convalescença desses doentes na cidade fez nascer a adaptação e
o improviso. Casas de família, hotéis e pensões passaram a abri
gar os excedentes. A adaptação de outras edificações em áreas de
uso residencial e comercial dem andou a reformulação da política
urbana local, com a adoção de um zoneamento que melhor pro
movesse a segregação e o afastamento dos infectados pela tuber
culose do centro urbano.
Em 10/3/1932, através do Ato N. 110, a cidade passou a ser
dividida em três zonas de uso: comercial, sanatorial e residencial.
Em 18/4/1933 acrescentou-se a zona industrial às três primeiras e
em 11/10/1938, o Prefeito e engenheiro sanitarista Francisco José
Longo, através do Ato N.14 estabeleceu novos perímetros para
essas zonas de uso.
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A partir de 1946 a Comissão Organizadora do Centro Técnico
de Aeronáutica (Cocta), trabalhou incessantemente para a ins
talação de um a escola superior de engenharia em São José dos
Campos e de um Centro Técnico de Aeronáutica. A concretização
do Centro Técnico de Aeronáutica em 1950 e a inauguração da
Rodovia Presidente Dutra em 1951 constituem-se num binômio
que marcaria e transform aria a cidade para sempre.
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Fig. 1: M apa da Estância H idrom ineral e C lim atérica de S. José dos Campos
em 1939. - Fonte: Arquivo Público do Município de São José dos Campos.

Em 19/1/1951 na altura da cidade de Lavrinhas, o General
Eurico Gaspar D utra inaugurou a BR-02, a Rodovia Presidente
Dutra. A Dutra foi criada para substituir a estrada velha Rio-São
Paulo inaugurada em 1928, que era 111 quilômetros mais longa
e com um tempo de viagem em torno de 12 horas. Em sua inau
guração, a D utra contava com pista simples e operava em mão
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dupla e o tem po de viagem, entre Rio de Janeiro e São Paulo,
passou a ser de seis horas.
Com a Rodovia Presidente D utra houve a valorização das ter
ras adjacentes e form ou-se um eixo que atraiu diversas indústrias
e levou à formação de bairros populares. Em 5/1/1954, através
da Lei no 2.165, o Presidente Getúlio Vargas instituiu e criou ofi
cialmente a escola de ensino superior no Instituto Tecnológico
de Aeronáutica, o ITA, que funcionava desde o ano de 1950. A
criação desse curso de ensino superior, de reconhecida excelência
no Brasil e no exterior, foi e é responsável em grande parte, pela
projeção de nossa cidade. Não é só reconhecimento, mas também
responsável por inúmeros frutos colhidos pela cidade ao longo da
segunda metade do século XX.
Em 11 de janeiro de 1954 o então engenheiro e Prefeito
Sanitário, Benoit Almeida Victoretti, promulgou a Lei no 281,
que instituiu o “Código de Obras”, peça legal essa destinada a re
gulamentar todas as disposições sobre construções, demolições,
abertura de ruas e loteamentos. Apesar de intitulado “Código
de Obras” verificamos que esse diplom a legal, além das questões
inerentes aos códigos de edificações (dimensões e áreas mínimas
de compartimentos, quesitos de insolação, ventilação e ilumina
ção, requisitos construtivos, form a das licenças, etc.), encampou
questões relativas ao parcelamento, uso e ocupação do solo, atu
almente tratadas de forma apartada em leis apropriadas, de par
celamento do solo e de zoneamento.
Em 1954, além das zonas comercial, residencial, industrial e
sanatorial, foi acrescentada a zona aeronáutica.
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CAPITULO V III
Das Zonas, B airros e Núcleos

ARTIGO 162.o — O município será subdividi
do cm zonas urbana c suburbana c rural.
ARTIGO 163.Q — As zonas urbana e subur
bana da cidade, serão subdivididas cm :
Zona Industrial
Zona Comercial
Zona Residencial
Zona Sanatorial
Zona Aeronáutica
ARTIGO 164.o — Em nenhuma das zonas In
dustrial, Comercial ou Residencial, será permiti
da a instalação de sanatórios, pensões sanatoriais e
congêneres destinadas a manter pessôas de molés
tia contagiosa.
* ARTIGO 165 o — Os perímetros das zonas c
dos bairros serão fixados por ato do Prefeito e re
vistos periòdicamente.
Fig. 2: Reprodução do Código de O bras de 1954.
Fonte: Arquivo Público do Município de São José dos Campos.

A Zona Aeronáutica passou a substituir grande parte da Zona
Sanatorial criada em 1938, na região conhecida como Campo dos
Alemães. Pela delimitação das novas zonas de uso ficava percep
tível a decadência da fase sanatorial, pois os espaços até então
reservados para a Kochlândia, estavam sendo agora reservados
para usos residencial, comercial e para a aeronáutica.
U rbanização na fase sanatorial
O

rece io do c o n t á g i o

pelo bacilo de Koch e as conseqüências

de um a da tuberculose sempre foram motivos de preocupação da
sociedade joseense, especialmente a partir de 1924, com a inaugu
ração do Sanatório Vicentina Aranha. A inauguração desse sana
tório

é

o marco inicial da nossa fase sanatorial, pois a partir dele,

vários outros aqui se instalaram. Em 1928 o Vila Samaritana, em
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1934 o Ruy Dória, em 1935 o Maria Imaculada, em 1936 o Ezra,
em 1941 o Adhemar de Barros, em 1946 o São José e em 1952 o
Antoninho da Rocha Marmo.
Como dissemos anteriorm ente, um a verdadeira “indústria” se
formou para dar suporte aos doentes e aos estabelecimentos de
saúde aqui instalados. A tuberculose, de certa maneira, fez a eco
nomia girar e auxiliou no crescimento da cidade. Com a fama do
clima e dos inúmeros sanatórios instalados afluíram os doentes
que aqui dem andaram para buscar o tratam ento e cura da tuber
culose. Com o incremento da população e dos doentes, os proble
mas se multiplicaram, sobretudo pela precária infraestrutura da
cidade na década de 1920.
No início da década de 1920, a Rua XV de Novembro, a mais
importante da cidade, era poeirenta em dias de sol e um lama
çal nos dias de chuva. Nessa época discutia-se a possibilidade da
mudança da estação ferroviária da Rua da Fábrica para uma chá
cara perto de Santana. A Rua da Fábrica é a atual Rua Euclides
Miragaia, num a alusão à Fábrica de Louças Santo Eugênio. O
Correio Joseense na edição de N. 54 de 4/3/1921 trouxe a seguinte
notícia:
Cogita-se a m udança da estação de São José dos
Campos, para desaparecer as fortes rampas que existem
de ambos os lados da cidade. Especula-se que o novo
traçado seria pela várzea, passando atrás da máquina de
beneficiar do Cel. Delfino Mascarenhas, quase no cen
tro da cidade.
A energia elétrica era fornecida pela Empresa de Luz e Força
de São José dos Campos, que era produzida em pequenas usinas
hidroelétricas.
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Em 1923, na Praça Afonso Pena, havia um prédio que servia
de cadeia, Fórum e Câmara Municipal, reunindo num só lugar o
poder judiciário e o poder legislativo. Esse último tam bém tinha
funções de poder executivo.

Fig. 3: Prédio da Cadeia, Fórum e Câm ara.
Fonte: Arquivo Público do Município de São José dos Campos.

A diversão pela cidade se dava pelas apresentações dos circos
que se instalavam no Largo Valeriana (Praça João Mendes) e na
Praça Afonso Pena, como tam bém pelas apresentações de peças
de teatro e projeção de filmes no Theatro São José, na rua XV de
Novembro esquina com Rua Sebastião Humel. Em 1923, dizia-se que o Theatro ficava na esquina da Rua Direita com a Rua do
Teatro.
A Santa Casa localizava-se na esquina da Rua da Santa Casa
(Cel. José M onteiro), com a Rua de Trás (Rua Dr. Ruy Dória),
onde atualmente é o estacionamento do Banco Bradesco. Nessa
época, a Rua de Trás tinha inúmeras casas, cujos quintais se esten
diam pela orla do banhado, até o antigo ramal da estrada de ferro,
atualmente desativado. Os joseenses não tinham o privilégio de
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avistar o banhado e os contrafortes da Serra da Mantiqueira, a
partir da Rua de Trás, como hoje o fazemos no platô central de
nossa cidade.
Água potável era objeto raro. Quando chegava às torneiras e
caixas d’água, não tinha qualidade. A maioria das casas e estabe
lecimentos comerciais se valia de poços perfurados nos quintais.
O sistema de adução e distribuição de água era precaríssimo.
Nessas breves linhas retratam os a precariedade da infraestrutura de um a cidade, que convivia intensamente com os tísicos no
início da década de 1920.
No mês de abril do ano de 1924, dois acontecimentos marca
riam definitivamente a história da cidade. No dia 5 foi inaugura
do oficialmente o trecho da estrada de rodagem Rio -São Paulo,
entre São José e Cachoeira Paulista e no dia 27 houve a inaugu
ração do Sanatório Vicentina Aranha. A estrada representava a
possibilidade de m elhorar a economia e o sanatório foi o marco
inicial da fase sanatorial.
No ano seguinte, em 19/9/1925, deu-se a inauguração da es
tação ferroviária central (na atual Av. Eng. Sebastião Gualberto).
Para viabilizar essa estação três outros fatos marcaram a paisa
gem urbana: a construção do viaduto sobre a variante da EFCB, a
abertura da Av. Dr. Mário Galvão e a desapropriação de terrenos
para prolongar a rua Vilaça entre a Rua Sebastião Humel e a Rua
Siqueira Campos. O Viaduto m elhorou a ligação do centro com o
bairro de Santana e as obras viárias melhoraram a ligação do cen
tro com a estação. Ainda em 1925, Paulo Becker lançou o loteamento Vila Jacy, fazendo a cidade crescer em direção à zona oeste.
A infraestrutura era tão precária, que o serviço de ener
gia elétrica alcançou o Distrito de Eugênio de Melo, somen

149

te em 15/4/1926. Nesse ano um novo bairro foi lançado, a Vila
Progresso, cuja propaganda fazia questão de realçar que ficava ao
lado da estrada de rodagem Rio - São Paulo. O poder executivo
inaugurou a sua sede (Paço Municipal) na Praça Afonso Pena em
11/4/1927. Dessa forma parte dos problemas para abrigar os po
deres foi solucionado. Ainda faltava resolver a questão da cadeia
e do fórum.
Quase ao final da década de 1920, o problema da água ainda
era latente (Correio Joseense, N. 302 de 13/11/1927). Em 5/5/1928,
foi inaugurada a rodovia Rio - São Paulo, com o nom e de Rodovia
Washington Luiz, que atualmente é conhecida como estrada velha
Rio - São Paulo. São José definitivamente estava ligava às duas
maiores cidades do país pela rodovia e pela ferrovia, o que lhe tra
ria vantagens econômicas para o seu desenvolvimento.
Na política, com o golpe ou revolução de 1930, como al
guns preferem, Getúlio Vargas assumiu a chefia do Governo
Provisório. O Brasil seguiu num regime ditatorial. Em “São José
dos M icuins”, a Câmara Municipal ficou fechada até 29/9/1936,
quando tom aram posse os vereadores eleitos no pleito realizado
em 15/3/1936. A Câmara eleita em 1936 permaneceu em ativida
de até 10/11/1937, época em que foi instituído o “Estado Novo”.
A Câmara somente foi reaberta em 1°/1/1948, com a posse dos
vereadores eleitos em 9/11/1947.
Dentro desse período é que aconteceram vários fatos que aju
daram a transform ar a cidade e a prepará-la para a segunda meta
de do século XX. Em 12 de março de 1935, o Interventor Federal
no Estado de São Paulo, dr. Armando Salles de Oliveira, baseando-se no Decreto Federal N. 19.938 e no Decreto Estadual N. 6.501,
baixou o Decreto N. 7.007, que criou a Estância Climatérica de
São José dos Micuins.
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Para Leme (1947), isso se deveu ao clima, cuja excelência havia
sido larga e longamente comprovada. Segundo Belcufiné (2000),
o governo estadual justificou o ato pelo considerável afluxo de
pacientes; pelo fato de o m unicípio fazer parte de um a zona en
volvida em um plano sanitário, que tam bém contava com os m u
nicípios de Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal, na qual
se pretendia coordenar o tratam ento tisiológico; e pela necessida
de de melhor aparelham ento e infraestrutura para aproveitamen
to das condições climáticas.
Com o Decreto N. 7.007, São José dos Campos entrou numa
nova fase. A possibilidade de reforçar a receita do município era
uma verdadeira luz ao final do túnel, claro que isso nos custou a
autonomia, o Prefeito seria indicação do governo do Estado. É
muito razoável que consideremos a transformação da cidade em
estância climatérica (num prim eiro m om ento e hidromineral em
seguida), como sendo um grande divisor de águas.
Toda a intervenção governamental que foi operada no m uni
cípio, em razão do advento dos Decretos N. 6.501 e 7.007 fizeram
com que São José passasse a receber investimentos e constar obri
gatoriamente da agenda política de desenvolvimento do Estado.
Na medida em que esses investimentos foram sendo concretiza
dos, construiu-se toda um a infraestrutura que acabou por viabi
lizar uma nova série de investimentos estatais. Esse processo con
tinuado perm itiu viabilizar em grande parte a cidade de vocação
industrial, m oderna e tecnológica.
O município passou a participar do Fundo de Melhorias das
Estâncias (Fumest), e investiu em obras de saneamento, pavi
mentação, sistema viário, urbanização e outros. O município se
ria administrado pelo Prefeito Sanitário e também seria criado o
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Conselho Consultivo, composto por cinco personalidades igual
mente indicadas pelo governo estadual.
Em 1935 a fase sanatorial estava próxim a de seu auge. Em
9/6/1935 houve a inauguração do “Pavilhão de Hygiene”, que
ficava na Rua da Fábrica (atual Rua Euclides Miragaia) esquina
com Rua Machado Sidney, onde hoje temos a Casa do Idoso. 0
pavilhão era destinado à desinfecção e esterilização de objetos de
uso de tuberculosos, como tam bém à lavagem de roupas. Com o
advento da Lei Orgânica dos Municípios Paulistas (Lei N. 2.484
de 16/12/1935) São José dos Campos passou a ser classificada
como Estância Hidromineral e Climatérica.
O problema da água continuava grave. Os médicos Nelson
d’Ávila, Ruy Dória, José Rosemberg, João Baptista de S. Soares e
Ivan de Souza Lopes haviam condenado a captação na Fazenda
Boa Vista e recomendado a utilização das águas do Rio Parahyba,
porém com um tratam ento prim ário, com filtração e cloração.
Em 1936 foi criada a Liga de Assistência Social e Combate à
Tuberculose, especialmente dirigida ao amparo e tratam ento dos
tuberculosos pobres e indigentes. Era um a preocupação muito
grande o atendimento a essas pessoas que, por vezes, não conse
guiam internação nos sanatórios e ficavam peram bulando pela
cidade. Foi o abrigo-sanatório dessa instituição que se transfor
m ou em Sanatório Adhemar de Barros em 1941.
O ano de 1937 foi extremamente conturbado na cidade de São
José dos Campos, as rusgas políticas entre o Partido Republicano
Paulista (oposição ao governo) e o Partido Constitucionalista (si
tuação), recrudesceram. Ainda em 1937, quando o país se prepa
rava para as eleições presidenciais que aconteceriam em janeiro
de 1938, o governo denunciou a existência de um suposto plano,
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em que os comunistas pretendiam tom ar o poder. A eleição se
ria disputada por José Américo de Almeida e Armando de Sales
Oliveira, ambos apoiadores da revolução de 1930. Esse suposto
plano ficou conhecido como Plano Cohen, que mais tarde desco
briu-se tratar de um a grande mentira.
Fazendo a nação acreditar na existência desse plano, Getúlio
Vargas instituiu então o Estado Novo em um pronunciam en
to em rede de rádio no dia 10 de novembro de 1937.' Getúlio
Vargas determ inou o fechamento do Congresso Nacional e a ex
tinção dos partidos políticos. O utorgou um a nova constituição, a
Constituição de 1937, que lhe conferia o controle total do poder
executivo e lhe perm itia nom ear interventores nos estados, aos
quais deu ampla autonom ia na tom ada de decisões.
Podemos afirmar que o Estado Novo caracterizou-se pela con
centração e centralização de poderes nas mãos do “ditador presi
dente”. Esse modelo traduziu-se em um regime interventorial nos
Estados e Municípios. O Interventor no Estado era preposto de
Getúlio Vargas e os Prefeitos eram prepostos dos interventores
nomeados pelo Presidente. As Câmaras foram extintas e todas
as atribuições municipais estavam restritas ao Prefeito. Para fis
calizar o Prefeito nomeado, criou-se o Conselho Administrativo
Estadual, órgão controlador de toda atividade municipal.
Em 1938, os problemas no sistema de captação, reservação
e distribuição de água potável persistiam. O Correio Joseense
chamou atenção para o fato de sermos uma estância “Hydromineral”, sem água adequada para o uso da população, uma here
sia, segundo o jornal (Correio Joseense, N. 760 de 6/3/1938).
1 Chama-se Estado Novo o período da história republicana brasileira que
vai de 10 de novem bro de 1937 a 29 de outubro de 1945, quando o Brasil foi
governado p or Getúlio Vargas.
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Em pleno Estado Novo, em 27/4/1938 o então Presidente
Getúlio Vargas nom eou o dr. Adhemar de Barros como
Interventor Federal no Estado de São Paulo. Adhemar de Barros,
por sua vez, nom eou o engenheiro Francisco José Longo como
Prefeito Sanitário em 10/5/1938.
Em março de 1939, José Longo esteve no Rio de Janeiro para
solicitar a doação do Governo Federal de parte do antigo ramal
ferroviário e dos terrenos da antiga estação ferroviária, ambos de
sativados e não operacionais, para neles instalar, respectivamente,
a rede de adução de água e a estação de tratam ento. Esse era o
prim eiro passo para dar cabo do problema da água que afligia a
cidade havia décadas.
No segundo semestre de 1939, a Prefeitura Sanitária estava
preparando o terreno e a pista de pouso e decolagem do tão so
nhado Campo de Aviação.

Fonte: Arquivo Público do Município de São José dos Campos.
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Em 10/11/1939, o Prefeito Sanitário Francisco José Longo deu
um dos passos mais ousados de sua administração, com a edição
do Ato N. 44. Esse Ato declarou de utilidade pública, para serem
desapropriados amigável ou judicialmente, todos os prédios e
terrenos do lado par da Rua São José, compreendidos entre o pré
dio de N. 2 até o prolongam ento da Rua Rubião Júnior. A justifi
cativa apresentada era a de que atendia ao plano urbanístico que
previa o alargamento e embelezamento dessa via pública. Se hoje
podemos descortinar a Serra da M antiqueira, apreciar o Banhado
e nos despedir do dia com um intenso e belo pôr-do-sol, devemos
isso em grande parte a José Longo.
Podemos afirmar que o engenheiro Francisco José Longo fez
uma administração digna do m aior reconhecimento. Promoveu
a reforma e ampliação do Pavilhão de Higiene, sarjeteamento e
calçamento de várias ruas, conseguiu que o Estado investisse em
obras de saneamento (redes de água e de esgoto), a desapropria
ção de casas no lado par da Rua São José, o jardim do Grupo
Escolar Olympio Catão e o início da fonte da Praça João Mendes,
conhecida como Praça do Sapo.
Em 11/5/1941 foi finalmente inaugurado todo o sistema de
abastecimento de água, incluindo a captação, tratamento, eleva
ção e distribuição, pondo fim à novela que se arrastou por dé
cadas. Em 4/6/1941, Getúlio Vargas aplicou um duro golpe na
carreira política de Adhemar de Barros, exonerando-o do cargo
de Interventor Federal no Estado de São Paulo. Para seu lugar
foi nomeado Fernando de Souza Costa. Depois de seis meses, em
8/1/1942, Costa nom eou o joseense, Pedro Mascarenhas, como
Prefeito Sanitário. Uma das primeiras obras entregues em sua
gestão foi a Praça da Valeriana em 10/1/1943.
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Pedro Mascarenhas não se preocupou apenas com a estéti
ca da cidade, pois antecedendo às obras de calçamento da área
central, executou todo o sistema de drenagem de águas pluviais,
construindo inúmeras galerias para captação e lançamento das
águas de chuva. São José dos Campos padecia até então do pó,
quando não chovia, e dos lamaçais quando São Pedro dava as
caras. De qualquer forma, a população sempre tinha razão, se não
chovia reclamava do pó, se chovia reclamava da lama e assim por
diante. As galerias e a pavimentação nas ruas centrais acabariam
com esse problema secular.

Fig. 5: C onstrução de galeria de águas pluviais da ru a A ntônio Saes (1943).
Fonte: Acervo da fam ília d ’Ávila Mascarenhas.

Na imagem acima é possível identificar no alto à direita, o
prédio da Santa Casa de Misericórdia de São José dos Campos.
Para auxiliar no calçamento das ruas, Pedro Mascarenhas ad
quiriu duas pedreiras próximas a Buquira (Correio Joseense, N.
1.018). Suas ações de urbanização limitavam-se à estética e ao
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projeto geométrico das vias públicas, muitas tortas e desalinha
das, que mereceram na época retificação e alinhamento. Foi o
que aconteceu na rua 24 de Outubro, Avenida Rui Barbosa, Rua
XV de Novembro, Avenida Dr. João Guilhermino e tantas outras.
Também promoveu obras de urbanização da Praça Afonso Pena.
No decorrer da década de 1940, a cidade prosperou e as via
gens para São Paulo e vice-versa se intensificaram, através dos
ônibus que saiam próxim o da Rua XV de Novembro. Essa de
manda crescente levou o Prefeito a desapropriar vários imóveis
junto à Igreja da Matriz para a construção de uma rodoviária
(Correio Joseense, N. 1.023).
No mês de julho de 1945 a Prefeitura Sanitária executou o
calçamento da Avenida Dr. Mário Galvão, que ligava o centro
da cidade à Estação Ferroviária (Idem, N. 1.086). Em 29/1/1946,
o Ministério da Aeronáutica criou e nom eou a Comissão de
Organização do Centro Técnico de Aeronáutica (Cocta) para a
construção do Centro Técnico de Aeronáutica (CTA).
Segundo consta, após avaliar quatro municípios do Estado
de São Paulo, a preferência da Cocta, em relação a São José dos
Campos, se deu em razão de alguns fatores: pela localização ge
ográfica privilegiada, pela proximidade da Rodovia Presidente
Dutra e do Porto de São Sebastião; pelo clima; pela topografia,
pela facilidade nas comunicações; pela disponibilidade de obten
ção de energia e pela infraestrutura da cidade, que poderia aten
der satisfatoriamente aos futuros moradores do centro.
Fator determ inante foi o interesse demonstrado pelas au
toridades do município, sobretudo pelo Prefeito Sanitário, que
ofertou a cessão de um a vasta área, conhecida como Campo dos
Alemães. Entusiastas e autoridades perceberam, desde o início, a
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possibilidade de um futuro m elhor para o município, tanto do
ponto de vista econômico, como educacional e tecnológico. Seria
um grande diferencial em relação às demais cidades do Vale do
Paraíba.
Em 29 de junho de 1949, o prefeito Elmano Ferreira Veloso
inaugurou o serviço de abastecimento de água potável do
Distrito de São Francisco Xavier (Correio Joseense, N. 1.257). Em
23/11/1951, através da Lei Municipal N.138, a Municipalidade
oficializou a doação de terras localizadas no Campo dos Alemães
para o M inistério da Aeronáutica. A doação de 9.280.000 m2 foi
destinada ao Centro Técnico de Aeronáutica, o CTA.
Logo ao prim eiro mês do ano de 1955, São José dos Campos
recebeu um grande presente, a conclusão das obras de urbani
zação da Praça Afonso Pena, que nessa época ficou conhecida
como o Jardim do Gregório, em alusão a Gregório Gurevich. No
dia 15 de janeiro foi inaugurado o novo jardim com a presença
do Prefeito Sanitário, dr. Orlando Campos. (Correio Joseense, N.
1.529)
O desenho geométrico da praça foi idealizado por José Zanine
Caldas, que contou com o auxilio de Gurevich nos trabalhos
de campo. Em setembro de 1955, o Prefeito Sanitário, Elmano
Ferreira Veloso, estava concluindo o calçamento do Largo da
Matriz. Nesse mesmo largo estava sendo construída um a fon
te luminosa, que foi inaugurada na véspera do Natal (Correio
Joseense, N. 1.562 e 1577).
Com o advento da Lei 463 de 4/12/1956, a Prefeitura Sanitária
extinguiu o Pavilhão de Higiene, a partir de lo /l/1957 e seus fun
cionários foram dispensados. Alegou-se que o serviço prestado
pelo Pavilhão de Higiene tinha se tornado deficitário.
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A partir de então, com mais esse fato, a fase sanatorial dava
mostras de enfraquecimento. Definitivamente, os campos, estavam dando lugar aos bairros. Os bairros estavam sendo ocupa
dos pelas casas, pelo comércio e pelas chaminés das indústrias. As
ruas, antes de chão batido com suas charretes e carroças, recebiam
os paralelepípedos, para neles desfilarem os carros e as bicicletas.
Em razão desse crescimento, em 10/9/1958, o Prefeito Sanitário
Donato Mascarenhas Filho instituiu, por meio do Decreto N.
246, a Comissão do Plano Diretor do Município, oficializan
do o grupo de estudos sob orientação do Centro de Pesquisas e
Estudos Urbanísticos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade de São Paulo. Essa comissão tinha por objetivo
construir um plano que disciplinasse e orientasse o crescimento
de São José dos Campos.
Com a reconquista da autonom ia municipal, em 3/10/1958,
foram realizadas eleições em onze Estâncias Hidrominerais, en
tre elas São José dos Campos. Elmano Ferreira Veloso elegeu-se
Prefeito. Ao term inar o ano de 1959, São José dos Campos estava
definitivamente embalada pelo crescimento econômico, susten
tado pelas indústrias, cujas chaminés demonstravam claramente
que a tuberculose havia ficado para trás.
O crescimento registrado nas duas últimas décadas da fase
sanatorial, pode ser m ensurado pelo aparecimento de vários es
tabelecimentos industriais, tais como: Cerâmica Weiss (1942),
Rhodia (1946), Moveis Z (1948), Johnson & Johnson (1953),
Ericsson (1955), Kanebo (1957), Eaton (1958) e General Motors
(1959). Como precursoras temos a Eugênio Bonádio (1920),
Santa Lúcia (1922), Tecelagem Parahyba (1925) e Cooperativa de
Laticínios (1935).
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Assim como as indústrias, nesse período surgiram vários loteamentos: J. Bela Vista (1949), Jardim Anchieta (1951), Jardim
Nova América (1951), Jardim Paraíso (1954), Vila Veneziani
(1954), Vila São Pedro (1954), Vila São Benedito (1954), Chácara
dos Eucaliptos (1954) e Parque Industrial (1957).
Outra questão que pode atestar o crescimento da cidade que
deixava de ser um grande sanatório, para se encaminhar para a
industrialização, foi a implantação de inúmeras agências bancá
rias no decorrer da década de 1950. O capital financeiro tendeu a
seguir as oportunidades criadas pelo capital mercantil e industrial.
Podemos afirmar que a fase sanatorial se dissipou vagarosa
mente nos primeiros cinco anos da década de 1960, após o que se
tornou um a página virada de nossa história. Mas é sempre bom
lembrar, apesar de página virada, que foi e é im portante capítulo
de nossa história recente.
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venção estatal. As ações geralmente são voltadas para setores da
sociedade que não são satisfatoriamente contemplados pelas po
líticas públicas.
A Liga de Assistência Social e Combate à Tuberculose com
atuação na cidade de São José dos Campos (Lasct), foi um exem
plo desse tipo de iniciativa. Entidade sem fins lucrativos que de
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sem penhou suas ações durante as décadas de 1930 a 1970. Foi
criada por ação de um grupo de médicos, políticos e portadores
de tuberculose, visando cuidar dos interesses dos doentes pobres
na cidade.
Pretende-se nesse artigo compreender o papel social da Liga,
seu entrelaçamento com as políticas públicas e as mudanças po
lítico-econômicas que estavam ocorrendo na cidade de São José
dos Campos na chamada fase sanatorial.

1

D urante essa fase surgiu um a profusão de instituições dedica
das ao tratam ento e controle sanitário dos doentes. Nesse perío
do, além dos sanatórios, vários setores da sociedade, de diversas
maneiras, tiveram que se adequar às novas demandas higiênicas
impostas pela conduta pouco regrada dos tuberculosos que apor
tavam à cidade, localidade que, ao mesmo tempo, ensaiava uma
incipiente industrialização.
Graças à condição de estância climatérica e à verba estadual
designada ao funcionamento dessas estâncias, o governo mu
nicipal e a iniciativa privada tiveram condições de investir em
infraestrutura, notadam ente num m om ento em que o fluxo de
1

O estabelecimento da Estância H idrom ineral e Climatérica em São José

dos Campos, por meio do Decreto n° 7007 de 1935, provocou m udanças signifi
cativas na cidade. O m unicípio perdeu a autonom ia política, passando os prefei
tos a serem escolhidos pelo G overnador do Estado de São Paulo, denominados
de Prefeitos Sanitários, cargo geralm ente ocupado p or engenheiros sanitários
em São José. Nesse período, denom inado de fase sanatorial, médicos e enge
nheiros sanitários guiaram os rum os da cidade inspirados por concepções sani
tárias predom inantes na época. Nesse período, a p artir de propostas que viam
no saneam ento urbano e na reform a sanitária o fortalecim ento da identidade
nacional e o cam inho para a criação de um Brasil “m oderno (Santos, 1985), os
governos, tanto federal quanto estadual, prom overam a criação das Estâncias de
Cura, Climáticas e/ou H idrom inerais, como ocorreu nas cidades de Campos do
Jordão (1928) e São José dos Cam pos (Silva, 2009: 1).

164

doentes para a cidade atingiu níveis considerados insuportáveis.
Nesse contexto, verifica-se a ação filantrópica em auxílio aos
tuberculosos na cidade. A atuação das damas de sociedade pro
movendo quermesses e leilões, especialmente para auxílio da
Santa Casa de Misericórdia e da Igreja matriz, já era conhecida,
pelo menos no início do século XX (Silva, 2009: 69). Com re
lação ao tratam ento da tuberculose, exemplo mais significativo
foi a atuação do casal Vicentina de Queiroz Aranha e o Senador
Olavo Egídio, em conjunto com as missionárias da Santa Casa
de Misericórdia de São Paulo que, durante as primeiras décadas
do século XX, participaram de campanhas para angariar fundos,
visando à construção de um sanatório para tuberculosos fora da
capital do Estado (Bittencourt, 1998: 57).
A prefeitura municipal, em encontro a esse projeto, doou ter
reno para construção do complexo que viria a ser, no futuro, um
dos maiores, mais bem m ontado - seguindo os parâmetros de
construção internacional - complexo de tratam ento da tubercu
lose da América Latina.
A abertura do Sanatório Vicentina Aranha (1924) estimulou o
investimento privado na gestão e tratam ento dos doentes, impul
sionando a exploração econômica e o interesse de especialistas na
área de saúde no tratam ento da tuberculose em São josé.
A cidade até o m om ento sobrevivia quase exclusivamente de
agricultura, com a presença de poucas fábricas. A chegada dos
tísicos, em busca da cura prom etida pela salubridade do ar, m o
vimentou a economia local, promovendo a abertura de farmá
cias e pensões. Esses empreendimentos, além das melhorias na
infraestrutura da cidade, incluíram São josé no roteiro das zonas
sanitárias.
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No entanto, a cidade não estava preparada financeira e admi
nistrativamente para acolher tão grande núm ero de tuberculosos
(Flório, 1944: 131). O próprio prefeito, Rodolpho Mascarenhas,
apavorado com a situação dos enfermos pobres que buscavam
a cidade, informava, em ofício, que o m unicípio só receberia,
a partir de 1944, doentes mediante indicação da Santa Casa de
M isericórdia de São Paulo. O prefeito orientava aos médicos da
capital para que não fossem “encaminhados tuberculosos pobres
para São José dos Campos”. Argumentava assertivamente o pre
feito: “estamos absolutamente impossibilitados de dar-lês (sic)
hospitalização e assistência” (Arquivo Público do Município de
São José dos Campos - APMSJC, Gabinete do Prefeito, 4).
Doentes ricos hospedavam-se em hospitais e sanatórios; os
remediados moravam em pensões ou m ontavam repúblicas com
outros doentes; já doentes pobres tinham dificuldades para se
manter, um a vez que a prefeitura não tinha como ampará-los
(Bondesan, 1967: 39).
Apesar de os sanatórios disporem de certa quantia de vagas
reservadas para doentes sem condições financeiras, as vagas exis
tentes estavam aquém da dem anda da cidade. Com o objetivo
principal de atender a esse segmento desprovido da população,
surgiu na cidade um grupo interessado em fundar um a liga de
assistência social.
Segundo os livros de atas da Lasct, as origens da instituição
remetem a fevereiro de 1936, quando os senhores João Ávila, João
Garcia Simões e Luiz Pontes, dialogavam sobre as eleições muni
cipais. D urante a conversa surgiu a idéia do lançamento da candi
datura de um portador de tuberculose para vereador, como uma
forma de m elhor defender os interesses desse segmento (Cunha
Jr„ 2007).

166

Pensava-se em form ar um a espécie de associação como res
posta à acanhada ação de instituições públicas e privadas em lidar
com assuntos relativos à doença e aos doentes. Nesse período os
tuberculosos representavam parte significativa da população da
cidade, m ovim entando o mercado, o setor cultural e a política.
Tanto isso é verdade que Altino Bondesan declarou que, em al
guns momentos, prefeitos, vereadores, médicos, banqueiros, po
liciais, eram “ex-tuberculosos” que, ao se curarem, permaneciam
na cidade (Bondesan, 1967: 22).
O doutor Ivan de Souza Lopes 2 foi, mais tarde, convidado a
integrar o grupo da Liga, que chegou a publicar um manifesto
aos tísicos, conclamando-os para um a reunião com o objetivo de
fundar a associação. A notícia não só foi acolhida pelos m em 
bros do Partido Constitucionalista \ partido do governo local,
como seus mem bros ofereceram um lugar ao representante da
nascente liga na chapa para concorrer à vereança (APMSJC, Liga
da Tuberculose - LT 2: 1).
Em reunião de 23 de m arço de 1936, que contou com a pre
sença de 60 pessoas, entre doentes e sãos, ficou decidido que a
agregação não deveria aceitar a proposta, temendo as limitações
que o partido poderia im por ao candidato representante da liga.
2 Ivan de Souza Lopes chegou à cidade de São José dos Campos em 1927,
para ocupar o posto de médico assistente do Sanatório Vicentina Aranha.
Possuía no centro da cidade um laboratório onde fazia experiências com ani
mais. Foi um dos pioneiros na introdução da BCG no país. Faleceu em 1937,
vitima de tuberculose (Caldeira, 1934:156).
3 O Partido C onstitucionalista (PC) era o partido opositor do Partido
Republicano Paulista (PRP), tradicional na cidade e principal força política an
tes de 1930. Um dos m em bros mais atuantes do Partido Constitucionalista era
o dr. Rui Dória. O Partido apoiava a candidatura de Vargas, que subiu ao poder
no final do m ovim ento de 1930, sendo o dr. Dória um dos m em bros da junta
governativa da cidade (Silva, 2009: 29).
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Decidiu-se então pela disputa das eleições em chapa própria, con
tando com 11 candidatos. No entanto, o PC encarou essa atitude
como um ato hostil e encam inhou um ultimato à diretoria da
nascente associação. Diante de tais acontecimentos, em nova reu
nião, os membros da liga decidiram abrir mão da ação partidária
e atuar como um clube de luta contra a tuberculose (APMSJC, LT
2: 2). Esse clube foi denom inado Liga de Cultura, Beneficência e
Defesa Contra a Tuberculose.
Segundo Cesco, a Lasct foi, a princípio, um a sociedade de e
para doentes, que visava retirá-los da condição de abandono. A
liga possuía um a cooperativa de beneficência dos sócios para au
xílio e socorro aos necessitados que aqui chegavam sem recursos.
Buscava tam bém lutar por um a assistência social não só voltada
aos doentes, mas tam bém aos moradores joseenses, especialmen
te a população pobre de São José, concedendo-lhes assistência
médico-sanitária. Ainda de acordo com Cesco, era também um
lugar para se discutir poesia, teatro, música e literatura (Cesco,
1992:94).
Várias metas e objetivos foram traçados, alguns bem suce
didos, outros não. Pensou-se em: a) criar colônias agrícolas de
trabalho para re-educação dos convalescentes, para que o doente
curado não precisasse abandonar o bom clima da cidade; b) lu
tar contra a exigência aos doentes de exercerem somente servi
ços em que não houvesse perigo de contaminação; c) formar um
centro cultural; e) promover educação sanitária aos doentes em
tratam ento; f) promover defesa e regulamentação das pensões,
especialmente as que acolhiam doentes pobres; g) unir os doentes
e a população civil da cidade em torno da defesa dos m útuos in
teresses e defender a autonom ia municipal (Cesco, 1992: 94-95).
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Vários dos objetivos listados visavam especificamente a um
planejamento a m édio-longo prazo para a qualidade de vida dos
Tuberculosos, constituindo-se em um a instituição filantrópica4.
No entanto, a ação política não perdeu totalmente seu espaço.
Observa-se um a tentativa de mobilização unindo doentes e sãos,
notadamente um a luta pela autonom ia da cidade e pelo direi
to de escolher os governantes. Apesar dessas investidas políticas,
a instituição procurava m anter certa neutralidade nas disputas
partidárias locais, provavelmente pelos transtornos que tiveram
em sua fundação, com a m á sucedida tentativa de se formar um
partido político e as limitações partidárias impostas pelo PC
(Cunha Jr., 2007).
No jornal Correio Joseense de 8/5/1936 foi publicado um co
municado da liga isentando-se de qualquer ligação com a candi
datura do dr. Ivan para o cargo de vereador pelo PRP5 (Correio
Joseense, 2/4/1936:1). Dr. Ivan se elegeu e assumiu quando a câ
mara reabriu, em 26/9/1936.6
Depois de eleito vereador, o dr. Ivan de Souza Lopes foi no
meado presidente da Lasct, cargo que vinha exercendo interina
mente (Lasct 2, 5/4/1936). As atividades, nos primeiros meses da
gestão de Lopes, baseavam-se na consolidação da entidade e or

4 Filantropia se caracteriza p o r ações que proporcionam um a melhora na
qualidade de vida futura, e não som ente auxílio imediato, que se tornaria um
assistencialismo (http://w ww .filantropia.org/artigos/stephen_kanitz.htm ).
5 O Partido Republicano Paulista era o tradicional partido dos cafeicultores
e produtores rurais da cidade, os cham ados coronéis. Com as mudanças oriun
das do m ovim ento de 1930 posicionavam -se contrários ao governo municipal.
6 Vê-se que m esm o entre os grupos hegemônicos não havia um a atitude
homogênea, pois de um lado havia o médico Rui Dória, integrando o PC e,
de outro, havia o dr. Ivan de Souza Lopes e dr. Nelson D’Ávila, ambos no PRP.
Embora médicos, possuíam visões partidárias diferentes.
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ganização do funcionam ento do abrigo de emergência. O abrigo
foi inaugurado em 21 de maio de 1936, com torneios esportivos,
bailes e rifas visando angariar fundos para m antê-lo (APMSJC
- Lasct 2).
Na assembléia de 21 de março de 1936 verificou-se que a Liga
m antinha representantes em outras cidades, como Guaratinguetá
e São Paulo, que tam bém contribuíam com a instituição. Nessa
mesma assembléia relatou-se a inauguração do abrigo de emer
gência (APMSJC - Lasct 2). No fim da assembléia o dr. Ivan de
Souza Lopes comunicou aos presentes que
em virtude de certo dispositivo da lei orgânica dos mu
nicípios vetar que as sociedades subvencionadas pelos
poderes públicos sejam dirigidos pelos vereadores mu
nicipais e sendo a subvenção do governo um a condição
indispensável para a Liga, resolveu renunciar ao cargo
de presidente da Liga (Fundo Liga de Assistência Social
e Combate a Tuberculose, caderno 2).
A partir desta data, o dr. Ivan desligou-se da presidência da
Liga, em bora continuasse entre os membros. Os membros da
Lasct fizeram um a escolha estratégica: retiraram da presidência
um m em bro influente na cidade em troca de auxílio financeiro
e apoio do governo municipal. Não foi um a decisão fácil, mas
ajudou a sepultar os transtornos políticos que vinham ocorrendo,
especialmente com o PC, desde a fundação da liga.
O dr. Ivan de Souza Lopez era um a figura controversa na ci
dade. Havia boatos sobre sua preferência pelo socialismo (Cesco,
1992: 93), ideal esse que poderia ter influenciado nos objetivos e
metas iniciais da Liga, sobretudo nas propostas de am parar o ho
m em no campo ou de promover a interação entre doentes e a so
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ciedade. A questão é que essas idéias eram facilmente confundi
das com a ideologia comunista, sobretudo pela filiação de Souza
Lopes ao partido de oposição, o Partido Republicano Paulista.
Ao mesmo tempo, em artigo no Boletim Médico, Souza Lopes
declarou que a cidade carecia de várias condições para que a es
tância pudesse funcionar convenientemente. Embora não se te
nha certeza se a alternância na presidência da Liga foi responsável
pelas mudanças que decorreram posteriormente, essa ação foi, ao
que parece, fundam ental para estreitar os laços entre a prefeitura
e a instituição, cujas próximas atitudes m ostram um a significati
va mudança de foco.
Faziam parte da agenda da Liga, desde a sua fundação, ações
visando à readequação do doente ao mercado de trabalho, a in
clusão dos tísicos na política joseense, melhorias nas condições
de trabalho e a legalização das pensões. Contudo, isso não corres
pondia com os objetivos de considerável estrato da sociedade jo
seense, nem do governo local e, mesmo, do governo federal. Nas
atas e jornais da cidade percebeu-se que a grande preocupação
dos poderes públicos era a presença nas ruas de doentes que vaga
vam pela cidade; a atenção, sobretudo voltava-se para os que não
podiam pagar pelo seu tratam ento (Correio Joseense, 10/5/1936).
Em trecho da ata da Liga de 2/7/1936 verificou-se que essa preo
cupação fazia parte das ações da instituição:
O senhor Gustavo de Araújo diz que soube que o dr.
Prefeito pretende internar todos os doentes indigentes
em pensões, que cobrem cem mil réis ao mês, até que a
prefeitura construa o sanatório com a verba dos mil e
duzentos reis para esse fim destinado (Lasct, 2/7/1936).
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O interesse sobre as ações do governo municipal demonstra
vam um a busca por alianças com a política local. O problema
era que, enquanto a instituição queria o tratam ento de tísicos, a
integração social, a criação de colônias para reeducação dos do
entes (Lasct 2, 15/10/1936), a prefeitura se esforçava em tirar os
doentes da rua.
A prefeitura não via com bons olhos a presença constante de
doentes vagando nas ruas, mas não tinha meios legais de tirá-los
desses espaços. Essa atitude com os doentes parece ter estreita rela
ção com as concepções sobre o “caráter brasileiro” concebidas no
Governo Vargas (1930-1945) (Gomes, 1982: 152). A imagem de
“novo hom em ” brasileiro possuía forte influência do eugenismo
e calcava-se num modelo idealizado: forte, esbelto, trabalhador e
saudável, em oposição à antiga figura, propositalmente inspirada
no modelo rural do caricato Jeca Tatu de M onteiro Lobato: fraco,
preguiçoso, pobre, esquálido e doente (Mota, 2003: 84).
A própria Liga divulgava esses valores estéticos do novo ho
mem. Na ata do dia 20/8/1936, foi registrada a proposta do co
mércio local de realização de um concurso de beleza com renda
revertida para a instituição ou de robustez infantil. Concurso que
valorizava concepções de viver em contraposição às formas de
sobreviver dos principais segmentos auxiliados pela Liga: os do
entes de tuberculose.
O culto ao corpo robusto e sadio de crianças estimulava a mu
dança de hábitos e com portam entos das famílias. Nesta época, a
aparência é que denunciava se o indivíduo era ou não portador
de moléstias. Ao mesmo tempo, era um a m aneira de m edir a qua
lidade, beleza plástica e saúde, com duplo intento: promover o
fortalecimento da raça e o inventário da carga genética nos países
(Silva, 2009: 137).
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A instalação de um a Estância Climática em São José dos
Campos era interessante aos planos federais. Visava-se a criação
de uma estrutura política mais propícia à execução dos planos
varguistas de reestruturação social em nível municipal, um a vez
que os prefeitos sanitários eram escolhidos pelos interventores
estaduais e, assim, mais afinados com os anseios do governo fede
ral (Soares, 2007:36).
A imagem da cidade, nesse m om ento, não condizia com aque
la propagada pelo governo: a doença afugentava visitantes e in
vestidores, e atraía cada vez mais doentes. Para resolver essa “ano
malia” urbana, várias atitudes foram tomadas: criação da estância
para maior controle e auxílio financeiro, incentivo para a criação
de instituições que conteriam os doentes, instalação de um cen
tro de saúde de prim eira classe e conscientização dos doentes por
meio de dispensários e centros de saúde. Ainda assim, a presença
constante de portadores de tuberculose nas ruas de São José, es
pecialmente dos que não possuíam condições financeiras, não se
adequava à imagem de saúde e força proposta ao brasileiro.
Outro recurso encontrado para resolver a situação foi a ins
talação, em 1938, de um grande centro de saúde, visando à ree
ducação dos cidadãos locais para evitar a propagação da doença
(Bertolli Filho,1996: 14). Neste centro um cartaz afixado na pa
rede denunciava “É um crime transm itir seus males a sua futura
prole”. Pelo teor da frase percebe-se que o combate à tuberculose
tomava outra frente, a prevenção. No entanto, nota-se outro fator
implícito nessa frase: a criminalização da doença.
Nos primeiros anos da República Brasileira as pessoas por
tadoras de doenças eram vistas como indivíduos vis, culpados
de sua situação, fosse decorrência de fatores genéticos (aliados à
raça, na visão eugênica), fosse fruto de maus hábitos, ambos re
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lacionados às condições econômicas dos sujeitos. Dessa maneira,
os indivíduos doentes e pobres deveriam ser isolados e reeduca
dos para sanar a si mesmos e, a partir dessa ação, sanar toda a
sociedade. Nesse pensamento, doenças, crimes e problemas econômico-sociais se confundiam 7 (Rago, 1987: 165).
Com a saída do dr. Lopes da Liga de Assistência Social e
Combate à Tuberculose observou-se um a m aior interação entre
a Liga e a prefeitura, a ponto de determinados projetos da prefei
tura serem executados por intermédio dessa entidade. Exemplo
dessa aliança pôde ser observado na assembléia de 14/5/1936,
que inform ou a aquisição, pela Lasct, de um cadastro de doentes
subvencionados pelo governo municipal, que estava em poder da
prefeitura.
Ao mesmo tempo, há um relato da criação de um abrigo de
emergência para doentes desprovidos, inaugurado no dia

21

do

mesmo mês, com o objetivo de ajudar os tísicos, “(...) internando-os ou repatriando-os”. Repatriar o doente significava levá-lo de
volta a sua terra de origem. Segundo os próprios médicos da épo
ca, dependendo do avanço da moléstia, viagens poderiam preju
dicar ainda mais o quadro do paciente. Essa repatriação auxiliaria
mais na m udança da imagem da cidade, do que na melhora dos
doentes em questão (Cunha Jr., 2007).
Citações do mesmo teor foram encontradas nas atas da reu
nião de 16/11/1936, onde foi ressaltado que a política da institui
ção não era a m anutenção indefinida dos doentes. Sem maiores
esclarecimentos fica a grande dúvida: quais seriam então os seus
objetivos, afinal?
7

Nesse sentido, foi significativo encontrar um artigo de Ivan de Souza

Lopes no Boletim Médico, denom inado Tuberculose, D oença social (Boletim
Médico, julho de 1933: 5-6).
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Muitos dos propósitos originais da Lasct não foram alcan
çados. Não se encontrou nenhum registro de que seus projetos
tivessem sido executados, tais como a criação de uma colônia
agrícola, o projeto de integração de sãos e doentes, e o projeto
de reinserção do tísico no mercado de trabalho. As ações que
levaram à fundação da Liga perderam-se no meio do caminho,
distanciando-se das propostas de auxílio e, principalmente, de
autonomia do doente (Cunha Jr„ 2007). Na opinião de Cesco,
a principal incum bência da liga era a de enterrar os tu 
berculosos que não podiam pagar sua sepultura (...). A
Santa Casa tam bém custeava o enterro de doentes mais
humildes, mas a principal responsabilidade era mesmo
da liga de tuberculose (Cesco, 1992: 85).
Essa afirmação foi confirmada ao se analisar a documentação
contida no fundo Gabinete do Prefeito, sob a guarda do Arquivo
Público do Município. No ano de 1937, quando a Liga estava co
meçando a estreitar seus laços com a prefeitura sanitária, foram
encontrados
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pedidos de caixões e translado de corpos da sede

da Lasct até o cemitério da cidade.
Embora nem todos os pedidos viessem com o nome dos
mortos com direito a sepultamento à custa da prefeitura, ao re
lacionar-se a correspondência expedida e recebida pelo prefeito e
comparar com as datas de expedição dos documentos, encontra
ram-se

11

pedidos de caixões atendidos pela prefeitura.

A pesquisa tam bém comprovou a outra ação da Lasct: o repatriamento de doentes. Nas correspondências do Gabinete do
Prefeito verificou-se que essa prática era comum. A partir de 29
de janeiro de 1937 encontraram -se requisições de passes ferrovi
ários. Esses pedidos eram feitos pela Liga solicitando que a pre
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feitura subvencionasse a passagem dos doentes ao seu local de
origem. Geralmente estes docum entos informavam o nome do
doente, sua situação econômico-social e o desejo de deslocar-se
para outra cidade.
No ano de 1937, entre 61 pedidos de passes realizados pela
Liga, 54 foram atendidos8. Nem sempre os pedidos eram indivi
duais, pois em alguns casos referiam-se a famílias inteiras, nome
ando o responsável (pai, mãe, irmão) e citando os demais mem
bros (ex: fulano de tal, sua esposa e cinco filhos). Os números
obtidos foram esses:
Pedidos feitos pela Lasct

61

Pedidos atandidos

54

Pedidos atendidos sem registro de ligação

17

com a Lasct
Tabela 1: Relação de Pedidos de doentes encam inhados à Lasct.
Fonte: APMSJC.

A grande quantidade de pedidos atendidos dem onstrou certa
sintonia entre a instituição filantrópica e a prefeitura sanitarista,
provavelmente fruto da preocupação do governo local em pro
mover uma imagem saudável da cidade. Retirar os doentes de
baixa renda da cidade, além de m elhorar a imagem de São José
dos Campos, preveniria o risco de manifestações públicas coleti
vas ou mesmo, protestos individuais, como apresentado no jor
nal Correio Joseense de 10/5/1936. Um tísico de parcas condições
financeiras, indignado pela falta de suporte para sua condição,
pôs-se à frente da prefeitura, durante vários dias, até que o gover
no local providenciasse o seu tratam ento.
8

Além desses pedidos foram encontradas outras 17 solicitações atendidas

sem registro dos motivos, p o r essa razão foram descartadas das análises.
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Uma carta da Lasct enviada ao gabinete do prefeito datada
de 11/9/1937 dem onstrou os estreitos laços entre a prefeitura e
a Liga. A correspondência consistia num pedido de subvenção à
prefeitura, no valor de 1 :0 0 0 $ 0 0 0 (um conto de réis) a ser doado à
instituição filantrópica. Como justificativa ao pedido, a liga apre
sentou os resultados de sua atividade, até aquele momento: 139
doentes atendidos no abrigo de emergência. Outros motivos para
a subvenção foram arrolados:
A Liga tem a liberdade de lem brar a V. Excias que, des
de a sua fundação, desapareceu um quadro triste em
São José dos Campos, que consistia em doentes perambulando pelas ruas, vindo não raras vezes a cahir (sic)
de fome, ou de fraqueza, na mais desoladora das misé
rias materiais ou orgânica (Gabinete do Prefeito (GP),
31/9/1937).
A atuação da Liga não implicava o tratam ento do doente, mas
a sua retirada das ruas, abrigando-o ou repatriando-o. Em contra
partida, requeria-se um a subvenção por parte da municipalidade.
As novas ações da Lasct vinham de encontro às propostas
de reformulação da imagem de São José dos Campos, visando
torná-la um a Estância respeitável, adequada ao tratam ento da tu 
berculose. Os joseenses atuaram como leais e ágeis reprodutores
das premissas assumidas pelo autoritarism o Varguista, inclusive
através da organização de entidades que tinham por objetivo pa
trocinar a expulsão da área joseense dos enfermos agitadores e
dos tuberculosos pobres que não eram assistidos pelo braço da
filantropia (Bertolli Filho, Circ, 1996).
Vargas, prestes a decretar o Estado Novo e a tornar-se um di
tador, tem como missão o controle das aglomerações, como for
ma de ajudar na dissolução de dissidências políticas. No entanto,
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por mais paradoxal que pareça, não houve um a caça aos doen
tes, um a vez que estavam integrados à sociedade. Tuberculosos
compravam e vendiam produtos, movimentavam pensões, sa
natórios, repúblicas, clínicas médicas, farmácias e dispensários,
bem como participavam dos círculos intelectuais e políticos da
cidade (Bondesan, 1967: 45). Contudo, aqueles que não tinham
condições de pagar seu próprio tratam ento foram considerados
indesejados, desmerecedores de amparo político, econômico e assistencial. Desamparados, inclusive, pela própria instituição que,
na época, foi criada para tal finalidade.
Num prim eiro momento, a Liga de Assistência Social e
Combate à Tuberculose surgiu justam ente visando preencher
essa lacuna. Porém, com o tempo, seus objetivos e ações modifi
caram passando a ter forte atuação na reorganização da imagem
da Estância Hidromineral e Climatérica, em conjunto com o go
verno local.
A leitura das atas da Liga, dos periódicos e das correspon
dências do Gabinete do Prefeito de São José dos Campos, per
m itiu observar que entre a Lasct e a Prefeitura sanitarista havia
interesses e ações visando transform ar a cidade em um ambiente
mais habitável para poucos. Enquanto isso os tísicos com par
cas condições financeiras, que viam a cidade como um a Ilha da
Esperança9, acabavam encorajados justam ente pela instituição
que deveria auxiliá-los a procurar, em outras paragens, formas
para se tratarem.

9

Ilha da Esperança é o nom e do livro de autoria do jornalista José D

Leme, publicado em 1944, que m istura ficção e m em órias do autor sobre a ex
periência da filha no Sanatório Vila Samaritana. O livro descreve os sanatórios
com o ilhas de sofrim ento e de esperança (Bondesan, 1967:29).
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circulou na cidade de

/ \ / São José dos Campos o periódico denominado A
-X.

1 Caridade, órgão da Associação de São Vicente de

Paulo, m antido pelos membros da Conferência Nossa Senhora
Aparecida. Como o título sugere, pretendia incentivar a prática
caritativa na cidade de São José dos Campos a fim de ajudar os
mais necessitados.
1
No presente capítulo, o corte cronológico corresponde a 1916 e 1918, de
vido as edições do ano de 1919 não terem sido localizadas. Sabe-se da publi
cação do sem anário nesse ano p or meio de duas fontes. No Registro e ofícios
de 1917-1919, (livro 105) consta a resposta, do então presidente da Câmara
Municipal, Nelson D’Ávila, à circular de 10 de janeiro de 1919, feita por Luis
R. de Vieira Touto, delegado executivo da Produção Nacional, inform ando que
eram editados na cidade de São José dos Campos, os seguinte hebdomadários:
A Caridade, Gazeta de São José e O Movimento.
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Ao longo deste capítulo busca-se apresentar algumas questões
promovidas pelo próprio conteúdo do periódico, apreendendo
o papel que essa imprensa desenvolveu nas cidades do interior
paulista.
A leitura detida dos exemplares perm itiu-nos perceber que a
atividade do semanário não se restringiu somente à caridade. Por
meio de seu conteúdo tentava-se tam bém doutrinar os leitores,
criticando religiões e qualquer posicionamento que contrariasse
os dogmas da Igreja Católica. Por trás da ação caritativa os exem
plares de A Caridade atrelavam o catolicismo como condição ao
desenvolvimento do país. Em decorrência desse objetivo, o peri
ódico exercera o papel de defensor dos m elhoram entos materiais
da cidade, noticiando as obras públicas im portantes para a orga
nização urbana do momento.
De acordo com Marcos Gonçalves, a historiografia redescobriu o papel da imprensa confessional nas reflexões acerca do
processo de construção institucional da Igreja Católica no início
da República no Brasil, e o desempenho que os meios de pro
paganda tiveram para a visibilidade da Igreja no m undo social
(Gonçalves, 2006: 1).
Os m últiplos anseios do periódico revelavam a busca da Igreja
por legitimação, notadam ente pelas críticas que vinha recebendo.
Em fins do século XIX e início do XX, a instituição passou por
reformas internas visando fortalecer a hierarquia eclesiástica e a
retom ar sua hegemonia social. Iniciativas voltadas à educação e
à modernização dos meios de comunicação deveriam ser adota
das pelo clero brasileiro, nesse m om ento, im pulsionando o surgi
m ento de periódicos católicos nas dioceses do país.
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A imprensa na Igreja (século XIX e início do século XX)
No

século

XIX, as transformações da sociedade moderna, ca

racterizada pela secularização dos segmentos sociais, bem como
a expansão de doutrinas laicas e de outras religiões, contribuíram
para a perda de legitimidade da Igreja Católica. A instituição se
fechou aos acontecimentos modernos, adotando uma postura
agressiva e retraída, o que m arcaria seu afastamento da realidade
vivenciada de seus fiéis.
Como salienta Scott Mainwaring (2004), o m undo moderno
era, para a Igreja, perm eado de elementos nocivos à fé, ao encora
jar o apego à personalidade, ao dinheiro e ao poder. A fé era en
carada como um processo interno, restrita somente aos aspectos
religiosos, desvinculada de qualquer compromisso político, em
busca pela justiça social.
Para a m aioria do clero as transformações sociais não faziam
parte de sua missão, ao contrário, pensavam ser prejudiciais à
religião (Mainwaring, 2004: 44-45) Posicionando-se contra um
mundo ímpio, a Igreja buscou rebater as críticas e reconquistar
sua hegemonia por meio da evangelização impositiva, utilizando
seus próprios recursos para expandir a doutrina cristã.
No Brasil, em decorrência da romanização do catolicismo 2 no
século XIX e início do XX, a Igreja fortaleceu-se institucionalmente, passando a adotar estratégias vinculadas à educação e à

2
A rom anização, segundo Abreu, pode ser entendida, em termos gerais
como um m ovim ento de reformas da prática católica no século XIX, principal
mente na segunda m etade do século, que “buscava retom ar as determinações
do Concilio de Trento, sacralizar os locais de culto, moralizar o clero, reforçar
a estrutura hierárquica da Igreja e dim inuir o poder dos leigos organizados nas
irmandades” (Abreu, 2000: 312).
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cultura, com a incorporação de valores e metodologias modernas
e científicas; sem, contudo rom per com o seu passado, manten
do o ‘núcleo duro’ que, m ilenarmente a caracterizou, qual seja, o
conjunto de seus dogmas e ideologias (Gonçalves, 2004: 82).
No bojo dessas iniciativas e partindo dos pontífices, estava o
anseio da propagação da fé por meio da difusão da boa imprensa,
com o intuito de combater as idéias contrárias aos dogmas da
doutrina católica. M ostrando-se favorável a esta medida o cle
ro nacional expressou, na Pastoral Coletiva dos Bispos do Brasil
ocorrida no ano de 1890, a idéia de desenvolvimento e difusão da
imprensa eclesiástica para amenizar os estragos feitos pela im
prensa ímpia.
Em seu início, a imprensa eclesiástica vivenciou dilemas que
com prom etiam sua existência e continuidade. A carência de re
cursos, as crises periódicas no fornecimento de matéria-prima,
a m anutenção de clientela, competição com a imprensa laica e a
aceitação institucional entre outros fatores m arcaram a fase ini
cial da imprensa católica no país (Gonçalves, 2004).
D urante o início do século XX no Brasil, a Igreja procurou
organizar as premissas do jornalismo católico. A inauguração do
Centro da Boa Imprensa, em 29 de janeiro de 1910, em Petrópolis,
Rio de Janeiro, seria a prim eira tentativa nesse sentido. Após a
fundação do Centro foi criada a Liga da Boa Imprensa, a fim de
im plantar o jornalismo em todas as dioceses do país e arregimen
tar recursos para o Centro.
Tais iniciativas partiram das dioceses de grandes cidades. No
interior do estado de São Paulo o surgim ento de periódicos cató
licos possuiu suas particularidades. A divulgação de boas leituras
acerca do catolicismo foi um fator comum na imprensa católica,
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porém, cada periódico desenvolveu determinado objetivo, po
dendo projetar interesses particulares sobre o social.

Esmola para São José
Como

o próprio título sugere

,

o

escopo inicial de A Caridade

era a difusão da prática assistencialista no seio da população jose
ense, atendendo, em particular os pobres, os órfãos e as viúvas. A
existência da atuação da igreja na proposta caritativa e criação de
uma imprensa em solo joseense foi justificada devido à calamida
de em que a sociedade local se encontrava.
Muitas pessoas se dirigiam à cidade em busca de tratamento
para a tuberculose, iludidas pela propaganda do excelente clima.
Todavia, não se podia dizer o mesmo em relação à infraestrutura
da cidade. Cabe frisar que, nesse momento, devido ao processo de
urbanização vivenciado na Europa, projetava-se em terras brasi
leiras ideais de progresso e desenvolvimento urbano. Em São José
dos Campos, iniciativas com esse fim já eram idealizadas pelo po
der público. O aum ento do fluxo de doentes era um elemento que
forçava a administração local a im plantar obras de m elhoramen
tos municipais, para m anter a salubridade dos locais públicos.
Em meio à precariedade social em que se encontrava a cidade de
São José dos Campos, a caridade apareceu como meio de aliviar
o infortúnio dos pobres. Esse pensamento era, sobretudo, o que,
em tese, motivava a criação de A Caridade.
Em 1916 foi realizada uma grande quermesse buscando fun
dos para a construção de um pavilhão para o tratam ento de tu 
berculosos, num contexto de doença em que a cidade se envolve
ra. Na realidade, a Associação de São Vicente de Paulo já prestava
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auxílio aos doentes desprovidos de recursos financeiros, como
relatou Jairo César de Siqueira:
Na Rua da Estação de Carga havia um abrigo de São
Vicente de Paulo para os indigentes e muitos daqueles
quartinhos, que lembravam um a com prida senzala, era
o teto de doentes abandonados nos bancos da estação
de passageiros e recolhidos por almas boas que os vela
vam (Siqueira, 1991: 276).
Além das quermesses mereceu a atenção do periódico a cons
trução de obras que beneficiavam o tratam ento dos tuberculosos,
como a construção de um sanatório e instalação de um a rede de
esgoto na cidade. Todavia, a caridade não foi o único foco da folha.
Os intuitos da imprensa católica, nesse momento, inseriram-se na
tentativa de fortalecer o catolicismo em face às mudanças ocorri
das na sociedade, que acabaram afetando o campo religioso.
Dessa forma, a folha tecia inúmeras críticas a tudo aquilo que
contestasse a Igreja católica. O periódico serviu de cartilha para
divulgar o que a Igreja defendia e o que ela condenava:
N enhum catholico póde, sob pena de peccado mortal,
assistir reuniões do culto protestante, do espiritismo,
etc., e nem ler livros, livretes, circulares ou cousa que
o valha, que tratem desses assumptos tão perniciosos à
nossa fé (A Caridade, 6 de janeiro de 1917: 2).
Com portam entos considerados louváveis, em contrapartida,
eram exaltados como exemplo a seguir. O poder público, secularizado, apoiava-se nos dogmas morais da Igreja para reestruturar
o espaço urbano e dar andam ento às reformas que o novo con
texto da cidade como centro de tratam ento da tuberculose exigia.
Igreja e administração pública tinham um objetivo comum, a
moralização das práticas sociais, seja por desrespeito aos precei
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tos sanitários, seja por serem consideradas mundanas aos olhos
de Deus.

ANNO l — VXOAM PUM A A S Sqrw Ç A o CATHOLH'A — ||*. \

Fig.l: Prim eira página da edição de estréia de A Caridade (1916).
Fonte: APMSJC.

O recrudescimento da política moral era evidenciada, notadamente, em tem po de carnaval. Em ocasião da grande festa o
periódico citou as conseqüências morais e físicas da profanação
social: perda de religião, relaxamento de costumes, falta de pudor,
perigo no lar, adultério e paganismo, agressões físicas e contami
nação por doenças como a tuberculose, bronquites, congestões
(A Caridade, 10 de fevereiro de 1917: 4). No rol de atitudes perni
ciosas apareciam ainda o jogo e a bebida.
Ao lado da caridade, o estabelecimento da moral na sociedade
era um dos pontos que o periódico visava difundir. Esse interes
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se pela moralização, tanto da hierarquia eclesiástica, quanto das
práticas religiosas e dos fiéis, é um a orientação advinda da romanização do catolicismo.
Além da luta travada contra seus inimigos, o periódico tinha
que enfrentar um desafio ainda maior: o de se firmar no campo
publicitário joseense. Seu funcionam ento dependeria do valor
pago pelas assinaturas e, prim ordialm ente, pela adesão da popu
lação. Por isso persistiu-se demasiadamente em alguns assuntos
como a defesa do catolicismo e a abrangência da caridade, para
convencer o público do que se objetivava por meio da imprensa
católica.

Pobres e confrades
Se g u n d o H

ugo

Fragoso,

a Igreja desenvolvera, no século XIX,

a idéia da condição de ser pobre assemelhada à condição de um
coitado, de um desamparado pela sorte. Por conta disso a insti
tuição desenvolvera todo um sistema de assistências aos pobres
criadas por ela mesma, dentre elas a Conferência de São Vicente
de Paulo.
Partindo desse pressuposto, compreendem-se os anseios pro
movidos pela imprensa católica justificados pela ação da carida
de. Além de suscitar a misericórdia cristã, o periódico também
explicava o papel que o pobre desempenhava na sociedade. Com
certa pertinência, colunas m ostravam a im portância do trabalho
desempenhado em favor desse segmento. De acordo com o peri
ódico, a tranqüilidade e segurança do país repousavam nas mãos
das pessoas atendidas.
Com o advento industrial na Europa surgira a classe operária
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que, em resposta às más condições de trabalho e de vida no século
XIX, exprimiram suas insatisfações nos movimentos urbanos. O
temor a esses movimentos, a exemplo do contexto de agitações
operárias internacionais, chegou ao Brasil quando o país come
çou a se urbanizar.
Na tentativa de definir os papéis dos diferentes sujeitos que
compunham o novo cenário industrial do país, foi reproduzido
em A Caridade um pequeno conto de Olavo Bilac. Contrário aos
ideais socialistas, comunistas e anarquistas que conclamavam a
classe operária para a revolução, o texto de Bilac enfatiza que o
pobre deve trabalhar.
A forma de endossar a im portância do trabalho é muito su
gestiva, principalmente no contexto em que se insere o periódico,
como podemos observar no trecho a seguir:
Nunca pensamos nesse vasto formigueiro anonymo,
em cujo trabalho obscuro e incessante repousam a
tranqüilidade e a segurança de nossa vida (...).
Haja, porem , um a crise, e todas as attenções se con
centrarão na vida dessa gente humilde, cuja hum ilda
de é mais util, no machinismo da civilização, de que a
fanfarronice dos nababos carregados de ouro e de que
a parolice dos philosophos carregados de phrases (A
Caridade, 24 de outubro de 1916: 2 ).
Na cidade de São José dos Campos, a maioria da população
era composta de pessoas pobres. A existência da população pobre
no cenário urbano chega a ser paradoxal. Ao mesmo tempo em
que se torna um segmento perigoso aos olhos da administração
pública, essa população é im portante peça nesse cenário, uma vez
que representa a mão de obra necessária para a concretização dos
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projetos de desenvolvimento urbano e de industrialização.
O tema trabalho, sempre que mencionado no periódico, era
tratado como um a digna ação hum ana. No jornal aparece a se
guinte citação de Paul Doumer: “Agir é viver. A acção é o movi
mento, a actividade, isto é, a vida [...]. A inércia, a indolência é a
immobilidade, e a immobilidade é a m orte” (A Caridade, 14 de
abril de 1917: 4). O que se pode notar é a idéia de que a vida, o
m ovimento, o progresso só podem vir por meio do trabalho.
Acreditava-se que os problemas que afligiam os centros urba
nos poderiam ser evitados atacando a ociosidade da população.
A “vadiagem”, por exemplo, não era bem vista pelos olhos da lei.
Por situações dessa natureza muitos que simplesmente perambulavam nas ruas foram submetidos à prisão. A coluna Factos
Policiais de A Caridade registrava os nomes dos detidos pela
polícia. O mesmo ocorria em casos de embriaguês, desordem e
desobediência.a.
Nas obras assistencialistas, a mobilização dos confrades, mem
bros das Conferências, era de fundam ental im portância. Assim, A
Caridade voltou sua atenção à ação dos vicentinos para indicar-lhes as condições necessárias para auxílio aos necessitados.
As visitas aos pobres extrapolavam o campo da assistência,
atingindo o âmbito com portam ental do fiel. A esmola material,
na concepção da instituição, “deve ser considerada apenas um
meio para term os acesso até o pobre, sendo o fim da visita - con
seguirmos o seu aperfeiçoamento moral e religioso” (A Caridade,
26 de agosto de 1916: 3). Tal tarefa, vista como grandiosa, deveria
divulgar a m agnitude da missão dos vicentinos. A conquista dos
fiéis, mais do que o caráter transcendental do ato caritativo, é que
dava sentido às obras dos vicentinos na cidade e que promovia,
por sua vez, a adesão da população.
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No ano de 1917, o Conselho Particular de São Vicente de
Paulo promoveu na cidade a fundação de uma escola paroquial,
uma vez que o ensino religioso não fazia parte do currículo das
escolas. A argumentação do periódico foi a seguinte:
A nós catholicos, cumpre am parar a creação das escolas
parochiaes, auxiliando-as m oral e materialmente, para
que salvemos a infância, arredando a fuctura geração
de hom ens dos caminhos da perdição a que, natural
m ente será condusida através de um ensino atheu (Â
Caridade,

6

de outubro de 1917: 2).

Pode-se dizer que a preocupação da folha com o ensino reli
gioso aponta para a disciplina social, sobretudo no controle do
comportamento dos jovens, de forma a m inorar possíveis objeções às imposições do catolicismo. Sem a educação religiosa acre
ditava-se que o indivíduo ficaria a par da ignorância do mundo,
contrária aos dogmas católicos.
A atuação da imprensa católica na cidade visando recuperar
a hegemonia católica justifica-se pelo crescimento demográfico
do município nas primeiras décadas dos oitocentos. Os dados do
censo demográfico abaixo nos dão o sentido desse crescimento:
O analfabetismo, característica acentuada da imigração das

Ano

População

Ano

População

1836

3.909

1940

36.279

1872

15.154

1950

44.804

1890

18.884

1960

76.994

1900

18.122

1970

148.332

1920

30.681

1980

287.568

Tabela 1: Censo D em ográfico (1836-1980).
Fonte: Cesco, 1992: 65.
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primeiras décadas do século XX, apareceu como um “estado
m órbido social em que está colocado o indivíduo inculto”. No
entanto, a erradicação do analfabetismo e da m orbidez social não
norteava as ações da Igreja. A instrução limitaria a um a demons
tração de misericórdia aos pobres, não entrando em questão o
agravante social da condição de analfabetismo, sobretudo por
que, sem educação, o hom em não corresponderia aos anseios da
religião católica.
Para a Igreja, o pobre deveria ser tratado com misericórdia,
pois era um “coitado miserável”. Como obra de benemerência so
cial, o Conselho Particular dos vicentinos resolveu construir uma
escola destinada aos pobres:
Uma escola que acolha o pobrezinho maltrapilho e lhe
dispence toda consideração, todo carinho necessário
para o seu espírito de humilde, só poderá ser creada por
vicentinos, por que estes, bem sabem avaliar o quan
to merecem os opprim idos pela sorte, porquanto a sua
missão é procurar investigar as choupanas miserandas
para levar dos seus infelizes habitantes algum conforto
para sua alma e para o seu corpo (A Caridade, 20 de
outubro de 1917: 3).
Infelizmente, não se tem notícia desses projetos, mas pode-se
inferir que o contato existente entre os pobres e os vicentinos era
fundam ental para conhecimento das condições em que o pobre
se encontrava para, dessa forma, poder trabalhar em cima delas.
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Progresso e patriotismo em A Caridade
No a n o

d e 1917

, os temas locais ganharam mais espaço e atenção

no periódico, sobretudo com o incremento da coluna Factos da
Semana, por Rocelino; e Rabiscos, por Nino. Não se deixou de
lado o incentivo à caridade, mas o assunto passou a ser dividido
com o tema “progresso”, relacionado ao desenvolvimento urbano
da cidade.
Segundo Emanuela Ribeiro, a concepção form ulada pelo cle
ro brasileiro a respeito da m odernidade era diferente da noção
corrente no país, que dizia respeito ao progresso material, técnico
e urbano. A ortodoxia católica referia-se às doutrinas que carac
terizaram o termo, tais como liberalismo, socialismo, panteísmo,
naturalismo, racionalismo absoluto ou m oderado, comunismo e
cientificismo (Ribeiro, 2003: 16). Para Ribeiro, a Igreja m ostrou-se favorável a dois elementos mais palpáveis da modernidade:
0

disciplinamento social e o progresso material procurando,

por meio destes, desfazer-se da imagem de opositora da ciência.
Conforme Roberto Romano, a Igreja nesse m om ento, “longe de
se entender como instituição autoritária e retrógrada”, pensa-se
“como fonte da verdadeira civilização e do progresso m odernos”
(Romano, apud: Tavares, 2006: 2 ).
Verifica-se no semanário A Caridade a existência desse pensa
mento, havendo apoio às obras de m elhoram ento material para
São José dos Campos, potencializando suas características natu
rais. Como o próprio autor afirma, “a realização de factores materiaes de progresso e de conforto para a população, tam bem se im 
põem a sua clarividência” (A Caridade, 12 de janeiro de 1918: 1).
Inúmeras colunas apoiaram a implantação de alguns empre
endimentos que eram considerados im portantes para o m om en
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to, dentre eles: a instalação da Caixa Econômica; a implantação de
rede de esgoto; a construção do Sanatório Vicentina Aranha e a
instalação do relógio na Igreja Matriz. Esses eram alguns dos ele
mentos que faziam parte do novo contexto sanatorial e industrial
da cidade, registrando um ritm o do fazer-se num cotidiano im
perado pelas imposições metódicas do tratam ento da tuberculose
e da produção em larga escala exigida pela condição industrial.
A implantação da rede de esgoto foi retratada como urgen
te para a salubridade pública, principalmente por a cidade atrair
muitos convalescentes para o tratam ento de tuberculose; bem
como era indispensável a construção do Sanatório para atender
à grande dem anda de tísicos que aportava na cidade, seguindo os
preceitos médicos da época.
O relógio foi iniciativa de alguns m oradores que, arrecadando
fundos, pretendiam instalá-lo no frontispício da Igreja Matriz,
anunciando as horas a toda a população urbana, por meio do
sino, funcionando como um “regulador do tem po” e da vida ur
bana.
A instalação da Caixa Econômica amenizaria as agruras dos
pobres, resguardando-os da miséria. Agiria ainda contra o jogo,
pois ensinaria o povo a aplicar o dinheiro em seu próprio benefi
cio, disciplinando-o.
Para o conselho editorial do semanário, noticiar sobre temas
cotidianos não significava um envolvimento político. Como a
instituição se via como provedora do progresso, na concepção
dos articulistas católicos, a imprensa estava apenas garantindo o
avanço de São José dos Campos. No entanto, a defesa das ques
tões relacionadas à Igreja não era a única missão do semanário, o
que justifica a presença de discussões de temas mais amplos em
seus editoriais.
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Os assuntos municipais não foram os únicos a serem enfati
zados nas edições do periódico. Também foram destaques temas
ligados ao nacionalismo. Em ocasião da construção da nova ca
pela do bairro de Santana, César Leite Júnior proferiu o seguinte
discurso:
É uma verdade, meus senhores, é uma verdade, que é do in
fluxo dessa força benefica, poderosa, extraordinaria, divina, do
Catholicismo, que o nosso querido Brasil tem prosperado e
tem florecido e é, unicam ente a sombra dessa arvore frondosa
de salutiferos fructos, e no regaço m aternal da Egreja Catholica
Apostolica Romana, que nós poderemos ser felizes no tempo e na
eternidade (A Caridade, 25 de agosto de 1917: 3).
0

catolicismo aparece como a representação máxima do

nacionalismo, ligado por intermédio da nação católica. Em de
corrência da entrada do país na Primeira Guerra Mundial, em
outubro de 1917 ao lado dos Aliados, o periódico inseriu-se nas
discussões referentes aos interesses nacionais. Assim, passou a
publicar as decisões do governo perante a situação, dando notí
cias sobre as circulares expedidas por ele.
Nessa questão, A Caridade posicionou-se a favor das iniciati
vas governamentais, cum prindo com as exigências expostas pelo
episcopado brasileiro, em que a imprensa funcionaria para o con
trole da ordem no meio das efervescências sociais. Propalando
as pretensões do governo, a imprensa católica em São José dos
Campos tratou de dois im portantes assuntos do momento: o pa
triotismo e o medo dirigido à lavoura.
Segundo a folha, o patriotism o estava presente nos senti
mentos dos brasileiros, o que não havia era a sua manifestação.
Pensava-se que, num contexto de guerra, a população deveria
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não só manifestar seu sentimento patriota, como defender o país
diante a ameaça dos estrangeiros. Como consta no periódico,
o governo planejava instalar um a escola de tiro na cidade, ins
truindo m ilitarm ente os jovens. Essa escola iria se tornar uma
verdadeira escola do patriotism o pois, depois de traquejados no
m anejo das armas, é que poderem os dizer que somos patriotas,
que estamos habilitados a defender a patria nos momentos em
que ella mais necessitar do valor e da dextreza dos seus filhos.
Enquanto nos faltar a educação militar, podemos ser tudo o que
quizermos, menos cidadãos uteis a defeza da Patria (A Caridade,
13 de outubro de 1917: 1).
A instalação da escola de tiro instruiria a mocidade em defesa
da pátria. Na instrução militar perm eariam os valores ligados à
ordem, consignados aos militares, educando os jovens de acordo
com os anseios do governo.
O medo de um a crise de abastecimento de gêneros de primei
ra necessidade levou o governo a incentivar a produção agrícola.
O lavrador apareceu como personagem principal para a solução
desse problema. O então presidente da República, Venceslau Brás,
proclamava ao povo que produzisse:
Intensifique-se, tanto quanto possível, a producção dos
campos, afim de que a fome, que já bate ás portas da
Europa, não nos afflija tam bem , e antes possamos ser o
celeiro dos nossos alliados (A Caridade, 24 de novem
bro de 1917: 1).
Na cidade de São José dos Campos, que se destacava como
centro de tratam ento da tuberculose, a questão do abastecimento
parecia um pouco mais complicado, um a vez que grande parte da
população em tratam ento era constituída de lavradores.
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Patriotismo e força de trabalho para atuar na lavoura, foram
frisados pela imprensa católica como condições necessárias à de
fesa da pátria. Percebe-se por essas discussões, a articulação da
folha. Uma vez apoiando o governo, A Caridade buscaria defen
der suas medidas ligadas ao progresso, à defesa dos bons valores
e à ordem na sociedade, particularm ente povoada de estranhos e
desconhecidos forasteiros que carregavam no corpo e com porta
mento a pecha da contam inação da tuberculose.
Segundo Mainwaring, a partir das prim eiras décadas do sécu
lo XX, a fim de conquistar maiores espaços no interior das p rin 
cipais instituições, surgia na Igreja o modelo da neocristandade,
que “era uma form a de se lidar com a fragilidade da instituição
sem modificar de m aneira significativa a natureza conservadora
da mesma” (Mainwaring, 2004:43). De m odo geral, pode-se dizer
que a postura que a Igreja vinha adotando favorecia a aproxi
mação com o Estado, visando ao restabelecimento da relação de
favorecimento que a laicização ou separação entre Estado - Igreja
havia encerrado com o advento da República.
Assim, estava a imprensa católica dando seu aval aos planos
do governo. Cabia ao Estado, por sua vez, estabelecer a ordem e a
moral na sociedade, perm eada de doutrinas nocivas à religião ca
tólica. Em meio a um a república secular, a Igreja defenderia seus
interesses por meio da imprensa, disciplinando viveres e corpos
adoentados, retom ando sua hegemonia na sociedade.
Como Aline C outrout afirmou, a religião e a política são de
naturezas distintas, seu relacionamento se efetua a partir de m e
diações que estabelecem, entre ambas, um a relação de interde
pendência. Segunda a autora,
as forças religiosas intervém com mais freqüência de
forma coletiva - autoridades religiosas, movimentos,
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imprensa confessional

mas o voto e a adesão partidá

ria ligam-se à decisão individual (Coutrout, 2003: 340).
Em

8

de dezembro de 1917, na coluna Ao nosso eleitorado,

tratando-se da Pastoral Coletiva dos Bispos do Brasil de 19 de
janeiro de 1915, foi exposto o dever de todo católico ao direito
ao voto. O seguinte trecho da pastoral foi citado pelo periódico:
Nas circumstancias actuaes, depende do exito das elei
ções politicas, a escolha do bom ou m au governo do
paiz, a dahi o bom ou mal estar da Egreja entre nos,
é claro que os catholicos mem bros do Estado e filhos
da Egreja, devem tom ar parte nas eleições e propugnar
com seu voto e sua influencia, pela derrota dos candi
datos perversos e pelo trium pho dos homens de bem,
sinceramente catholicos, unicos capazes de promover a
prosperidade da Patria, formando, com elles, centros,
circulos, uniões e ligas eleitoraes. [...]
Aliste-se pois, quanto antes como eleitor todo sincero
catholico, que possuir os requisitos legaes, e livremente
tome parte em nossas eleições, exercendo assim sua no
bre qualidade, que o dignifica como cidadão catholico,
prestando com seu consciencioso voto, um relevantissimo serviço de que depende, no presente e no futuro, a
felicidade e o engrendecimento do nosso querido Brasil
(A Caridade,

8

de dezembro de 1917: 3-4).

A mediação que Coutrout apontou entre as duas instâncias,
ficou clara na coluna citada. O periódico alertava seu público so
bre a im portância do voto, ato individual. Enfatizou-se a idéia de
nação católica a fim de dem onstrar ao fiel a abrangência do voto,
não só política, mas religiosa, caracterizando-o como pecado gra
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ve, quando não se manifesta de acordo com as determinações da
Igreja.
Revelam-se nessas linhas as tensões da Igreja quanto sua po
sição na sociedade, tendo que se desdobrar de diferentes formas
para atingir a consciência de seus seguidores, muitos deles longe
do ideal cristão de viver, m ostrando que, do ato de cada um, es
tava a garantia de sua continuidade. Muitos dos que aqui vieram
para se tratar da tuberculose, desesperançosos com o poder da ci
ência, endossaram as fileiras da nação cristã, buscando na religião
o alicerce das suas dores.
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do

século

XX, as cidades brasileiras

conviviam com ° discurso de modernização de seu
espaço. Essa preocupação estava presente em alma

naques e jornais da época evidenciando o desejo de melhorias e
embelezamentos que proporcionavam às cidades uma nova pai
sagem urbana '.
Várias foram as obras públicas que inscreveram a cidade de
São José dos Campos no projeto de modernização do seu espaço,
1

Histori(cidade)s: um olhar multidisciplinar, organizado por Maria

Aparecida Papali, os autores se debruçam sobre o caso específico de São José dos
Campos. Trata-se de um texto de referência para o entendim ento do crescimen
to rápido e desordenado p o r que passou a cidade após os anos 50.
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no início do século XX. Dentre elas destacavam-se: pavimentação
pública, estabelecimento de rede de esgotos, de iluminação, de
telefonia, construção de pontes sobre o Rio Paraíba, etc. Muitas
informações se têm acerca das estratégias de transformação ur
bana adotadas pelos municípios, mas poucas são as impressões
dos contem porâneos sobre as m udanças que o ambiente urbano
sofreu.
Pretende-se, neste capítulo, conceber o espaço da cidade como
linguagem, evidenciada no discurso que a sua paisagem revela.
Dessa forma, “é possível estabelecer relações entre o modo de re
presentar, no caso, a paisagem urbana, e o objeto a ser represen
tado” (Landim: 36).
As memórias de três depoentes que vivenciaram as trans
formações pelas quais a cidade passou nos forneceram subsí
dio para o entendim ento da relação sujeito social e espaço. Por
meio das múltiplas m em órias de dona Amélia Pereira Rodrigues,
Sr. Arm ando Guedes e dona Judite Ribeiro das Graças Guedes,
revisitamos um passado acrescentando a ele visões de mundo
particulares. Memórias foram entendidas de forma mais ampla,
como formas de comunicação dos processos sociais impressas na
fotografia, nas narrativas, na literatura, na historiografia, na im
prensa, nos m onum entos. Por meio dessa multiplicidade de me
mórias foi possível perscrutar um passado longínquo dando a ele
significado e com preendendo-o como m ovim ento de diferentes
práticas sociais.
Acom panhando as lembranças dos entrevistados quando re
cordam de caminhos percorridos nos seus deslocamentos coti
dianos, reconhecem-se edificações, ruas, praças e outros lugares,
hoje cenários de antigas fotografias da cidade. Aparentemente es
sas imagens surgem de um “m undo vazio”, na expressão de Fabris
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(p. 32); mas que, na m em ória dos narradores, adquirem o m o
vimento da experiência vivida e o significado de um “elo entre o
cidadão e sua cidade, fazendo que o espaço urbano assuma sua
conotação de lugar” (Landim: 53).
Não se pode negar a idéia de que “qualquer teoria da lingua
gem que exclui a experiência ou busca limitá-la a um resíduo
ou subproduto é tam bém redutiva da linguagem social como
consciência prática” (Williams, 1979: 46). Por meio das palavras
de dona Amélia, antiga m oradora da cidade, nascida no ano de
19232, percebe-se que os marcos urbanos não são fruto somente
de projetos e edificações, mas da percepção passada, da memória
e da inteligência das pessoas:
... Ali (Vargem Grande, a cerca de 10 quilômetros do
centro da cidade) eu morei bastante tempo, mas no
centro da cidade eu só vinha pra passear, fazer com
pra. Santana era m orta, m orta. Nossa há quantos anos
atrás... Eu tô com 84 eu tinha mais ou menos 10 pra 12
anos, veja quanto tempo faz. São José não tinha nada, os
postes da rua, era (sic) aqueles postes de fio de trem. Os
postes da rua com aquela como é que se fala? Lampião,
fraquinho, fraquinho...
A expressão usada por d. Amélia de que a cidade era “morta,
morta”, que “não tinha nada”, convidou-nos a percorrer a cidade
de São José, com atenção aos sinais e marcos que despertam a
sensibilidade que torna possível ao historiador ler a cidade na
quilo que permanece de outros tempos, “denunciando o tempo
histórico em que está inserida” (Landim: 38).

2

Dona Amélia Pereira Rodrigues concedeu-nos essa entrevista em sua resi

dência no dia 28 de m arço de 2008, na época com 84 anos.
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A cidade não pode apenas e simplesmente ser lida como um
mapa urbano e as ruas entendidas como espaços de circulação.
Essa form a de leitura fragiliza a percepção do habitante em rela
ção a sua cidade. A cidade proporciona outras formas de leitura,
além dos sinais de trânsito, da nom enclatura das ruas e das pra
ças, da existência dos luminosos, dos painéis de propaganda, dos
bairros planejados, dos shoppitigs.
O que confere legibilidade a um a cidade são as construções
que identificamos diariamente, a atribuição de significados e sen
tidos aos marcos do sítio urbano. Assim, a São José dos Campos
narrada por dona Amélia Rodrigues, Sr. Arm ando Guedes e dona
Judite Guedes 3 está repleta de lugares dotados de significações
múltiplas. A escola, por exemplo, é um desses lugares que, na
m em ória de d. Amélia, ficou gravada com a lembrança de uma
experiência amarga relacionada a administração obrigatória de
vermífugo aos alunos, cum prindo-se determinação imposta pela
Reforma Sanitária, na década de 1920, no Estado de São Paulo:
A professora ordenava os dias que os alunos ia pra to
m ar remédio pra verme, que nem existe mais. Lá eles
enchiam um filtro, cheinho de óleo de Santa Maria... fe
dida que nem um num sei o quê lá... Então a professora
dava um potinho assim, cheinho... Nossa menina do
céu, mas era um sufoco e tinha que tomar, porque todo
ano tinha aquela época de fazer... Então a gente ia lá,
fazia aquela fila, tudo m eninada (...). Xiiii tinha crian

3
A rm ando Guedes, 75 anos, natural de São José dos Campos, casado com
dona Judith Ribeiro das Graças Guedes, 74 anos, tam bém natural de São José.
Residem atualm ente na área central da cidade. As entrevistas aconteceram na
residência do casal nos dias 4/4/2008 e 9/5/2008.
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ça que sapateava, vomitava, porque era ruim mesmo !4
(Rodrigues, 2008).
Os impactos da política sanitária no cotidiano da população
foram sentidos tanto na capital quanto no interior. A preocupa
ção com a assistência m aterno-infantil e com os sifilíticos e tuber
culosos tornou-se pauta freqüente das ações do poder público. As
mulheres passaram a ser focos de atenção especial para o combate
à mortalidade infantil. Uma forte intervenção nos usos e costu
mes tinha como objetivo m udar hábitos e costumes da população
relativos aos cuidados com a higiene e saúde. O espaço escolar era
constantemente visitado pelos agentes sanitários.
A imprensa publicou com frequência artigos sobre hábitos
alimentares, cuidados no preparo de alimentos e principalmente
cuidados especiais para com os bebês. O processo de higienização
dos costumes foi registrado em boletins médicos e estatísticas ofi
ciais, mas, pouco ou nada, nos revelam sobre como era viver na
cidade naquela época.
Na narrativa de d. Amélia, a cidade da cura, com excelentes
instituições sanatoriais e médicos especializados no tratamento
da tuberculose, como era apresentada nos discursos e falas das
autoridades municipais da década de 1920, contrariava a fala au
torizada. Para a depoente, a cidade não tinha médicos disponíveis
que pudessem dar-lhe assistência e diante da pergunta sobre an
tigos médicos que prestavam atendimento à população, surpre
ende-se:

4
O espaço escolar era constantem ente visitado pelos agentes sanitários. O
processo de higienização dos costumes foi registrado em boletins médicos e es
tatísticas oficiais, mas, pouco ou nada, nos revelam sobre como era viver na
cidade naquela época.
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Que médico?! Que médico menina? Não tinha médico!
Nossa mãe do céu. Pra você encontrar um médico ti
nha que fazer isso ó. Era só farmacêutico formado. Não
tinha médico como tem agora assim não, qualquer lu
gar que você vai tem um consultório médico, né? Você
vai ali, mais ali, outro consultório... Não tinha não!
Era farmacêutico formado, mas médico mesmo, não!
(Rodrigues, 2008).
Contudo, na fala do Sr. Armando, a escassez de médicos não
era sentida, lem brando-se inclusive de vários médicos que conhe
ceu na época:
... Médico não era tão difícil... Eu vou dizer pro cê que
desde a década de 30 não era, o costume é que era di
ferente. Você chamava o médico... Você sabe que na
m inha casa quase não chamava médico, o meu pai
era curandeiro. O único costume que tinha é que o
Sr Nelson morava nessa rua aqui, ele morava onde é a
Casas Bahia, antes de lá era a Pensão Campos, depois a
casa do Nelson D’Ávila... O costume hoje, o costume
hoje o médico tem um consultório, antes não... Você
ligava na casa dele e se era longe ele ia de charrete. O dr.
Nelson, dr. Dória, dr. Oto, dr. Lopes, tudo esses médicos
iam vinham de charrete quando eles olhavam na cara
do cliente, ele atendia o cliente em casa, ele olhava na
casa do cliente e se vesse que o cara era pobre, inclusive
até pra m im o dr. Nelson cansou de fazer isso pra mim,
ele dizia: se você puder, paga a charrete pra mim. Ele
não cobrava, hoje não existe mais isso. Quantas vezes eu
ia na casa dele, ele dizia num com pra remédio, ele tinha
um m onte de amostra grátis (Guedes, Armando, 2008).
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Seria necessário percorrer outros caminhos de pesquisa para
entender as diferenças nas duas falas com referência ao atendi
mento médico. Contudo, possivelmente o fato de d. Amélia ter
residido na área rural da cidade explicaria a dificuldade em bus
car tratam ento médico. Um recorte interessante no depoimento
do sr. Arm ando é a referência à prática de curandeirismo. Pela
naturalidade com que se refere ao assunto, possivelmente a busca
de curas alternativas fazia parte do cotidiano de muitos m orado
res da cidade, tema que merece um aprofundamento de estudos
indispensável para esclarecer costumes e tradições da população
joseense, mas que não cabe nos propósitos do artigo.
Se nos debruçarm os na legislação da época, nas rígidas regras
sanitárias divulgadas pela imprensa e em demais documentos,
percebemos que o discurso que visava sustentar o projeto de ci
dade sanatorial era forte, e não há como negar o papel da lin
guagem escrita. Mas, na busca por outras histórias e memórias
as referências afetivas e experiências vividas narradas por antigos
moradores da cidade, não deixam dúvidas de que “cada pessoa
é uma amálgama de grande núm ero de histórias em potencial”
(Portelli, 1996: 17), revelando outras faces da cidade como, por
exemplo, a prática do curandeirismo. Com muita naturalidade, o
sr. Armando lem bra que o pai era curandeiro, muito procurado
na cidade e respeitado por médicos:
Dr. Ivan (Ivan de Souza Lopes) que ia lá em casa (...)
falou pro meu pai, pode curar que se alguém m orrer eu
assumo. Nunca m orreu ninguém, ai quando ele ficou
de idade, meio esclerosado, ele parou, ele só não conse
guiu curar ele (Guedes, Armando, 2008)
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Com o estabelecimento da Prefeitura Sanitária, São José tor
nou-se um a Estância Climática e os investimentos públicos e
particulares são direcionados a outro tipo de empreendimento:
os sanatórios. Em decorrência da fase sanatorial, são registradas
nos jornais joseenses várias campanhas em prol da construção
de instituições de assistência e tratam ento de tuberculosos, que
acorrem à cidade, vindos de várias partes de São Paulo e mesmo
de outros Estados. Aumenta tam bém significativamente o nú
m ero de anúncio nos jornais de farmácias, sanatórios, pensões e
consultórios médicos.
Em 1936, foi criada a Liga de Assistência Social e Combate à
Tuberculose e, por iniciativa dos médicos da cidade, publicou-se
o Boletim Médico, im portante fonte de consulta para se trabalhar
a produção do discurso sanitarista na época. Esse material serviu
de respaldo à administração m unicipal para justificar interven
ções no espaço público e no cotidiano dos m oradores5. A excelên
cia do clima, forte suporte propagandístico para atrair doentes,
foi gravada no brasão da cidade com os dizeres “generosos são
meus ares e m inha terra”6.
Alguns trechos do depoim ento do senhor Arm ando são mui
to significativos, pois se referem a duas perspectivas interessan
tes para se estudarem as diferentes formas de assistência e trata
5 A respeito das intervenções realizadas d urante o período sanatorial, con
sultar a pesquisa de Zanetti, Valéria. Cidade e identidade: São José dos Campos,
do peito e dos ares. Tese de D outorado. PUC-SP, 2008.
6 O Brasão de São José dos Cam pos, adotado em 23 de setembro de 1926,
quando foi sancionada a Lei n° 180, pelo então prefeito João Alves da Silva
Cursino. Em 1930, a ditadura Vargas extinguiu p o r decreto todos os símbolos
estaduais e municipais. Em 1948, a Lei n° 19, de 26 de agosto de 1948, restaurou
o brasão do Município, http://www.camarasjc.sp.gov.br/historia_brasao.php
7/2/2010.
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mento de tuberculosos, conforme a condição social do paciente.
Outro trecho interessante diz respeito à convivência entre mo
radores sadios e doentes, sem que o medo do contágio afetasse
práticas tradicionais e cotidianas de sociabilidade. Por outro lado,
na fala do sr. Arm ando há indícios do temor que os visitantes sen
tiam pela presença ou contato com moradores da cidade, temen
do possível contágio, ao contrário dos sentimentos da população
mais pobre:
O cara de fora ficava mais apavorado que o cara da cida
de. Aqui o Sanatório Adhemar de Barros era sanatório
de pobre, o Vicentina Aranha, de rico; o Parque Santos
D um m on 7 de rico, a Faculdade aqui de rico, o Maria
Imaculada de rico, o Ruy Dória de rico, o Matarazzo
de rico, só tinha o Adhemar de Barros que era de pobre
porque o governo do Estado que sustentava. Então os
pobres tuberculosos de noite saíam tudo pra rua, aque
les bares da Rua XV ficava aberto quase a noite inteira.
(...) O tuberculoso ia lá, tomava café, você chegava to

7
A narrativa é tam bém um a form a de comunicação “ela não está interessa
da em transm itir o puro em si da coisa narrada para em seguida retirá-la dele.
Assim se im prim e na narrativa a m arca do narrador, como a mão do oleiro na
argila do caso” (Benjam in, 1986:198). Interessante é a relação passado-presente
na composição da narrativa de Sr. Arm ando, pois, ao referir-se ao Parque Santos
Dumont, na verdade, ele está se referindo ao Sanatório Ezra da comunidade ju 
daica, que foi dem olido no início da década de 70. Ao referir-se à Faculdade, na
verdade faz referência à Vila Sam aritana, que era um Sanatório da Comunidade
Evangélica que hoje pertence à Universidade do Vale do Paraíba na região cen
tral de São José. Dos demais prédios mencionados, som ente o Maria Imaculada,
pertencente à Congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, ain
da está em funcionam ento, com o um asilo particular. Os demais foram dem o
lidos, exceto o Sanatório Vicentina A ranha que recentemente foi transformado
em Parque pela m unicipalidade
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mava café, pegava sua xicrinha, a mesma que o tubercu
loso tinha tomado... (Guedes, Armando, 2008).
Além de São José dos Campos, a cidade de Campos do Jordão,
na Serra da M antiqueira, tam bém recebeu investimentos para
abrir sanatórios e tratar de tuberculosos. Na fala do sr. Armando,
parecia existir um a hierarquia entre elas, pelo tem or de contágio
por parte daqueles que estavam de passagem pela cidade, inclu
sive moradores de Campos do Jordão, que não escondiam certo
preconceito em relação à cidade de São José dos Campos.
As palavras do depoente perm item visibilidade a outros e iné
ditos caminhos para se estudar o cotidiano dos moradores, no
período sanatorial:
Eu ia no Adhemar de Barros, Vicentina Aranha, conhecia esses
caras tudo aí de sanatório, freqüentava ali dentro. Amigo meu
trabalhava na bomba, os caras de Campos do Jordão que vinham
aqui, eles não deixavam as crianças sair do carro, ninguém desce
do carro nem m otorista; abastece e vai embora... De medo, tinha
medo de São José porque aqui tinha mais fama do que lá, porque
lá o cara ia pra tratar e aqui era baderna. Q uando as crianças saí
am tinha que tirar o sapato e bater a terra, pra não levar nada de
São José, diz que a terra de São José era contam inada8.

8

As m em órias em to rn o da fama de São José com o u m a cidade contami

nada estão presentes nas conversas dos mais velhos, nos m em orialistas e cronis
tas. A cidade, que tinha fama de ser um local infestado de formigueiros, tinha
tam bém com o mascote do seu tim e principal de futebol, a formiga. Quando o
“Form igão” jogava em cidades vizinhas com o Taubaté, Q uiririm , muitas vezes,
o tim e era recepcionado aos berros “form igueiros, tuberculosos” (Simões, 1992:
36). Uma m atéria intitulada “O com ando Sanitário visitou a cidade, as pensões,
os bares, em com panhia de um repórter da Folha da Tarde” deu seqüência a uma
discussão nas edições seguintes sobre a persistência da fam a de cidade sanatório
que recebia tuberculosos. Ver: Correio Joseense 10/3/1957.
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Não é nossa intenção aprofundar, no espaço deste capítu
lo, questões relativas às condições de tratam ento oferecidas
por Cam pos do Jordão, nem com parar os níveis econômicos
e sociais das pessoas que buscavam aquela cidade. O aporte
docum ental que tem os até o m om ento da pesquisa, e que tem
como foco a cidade de São José dos Cam pos, nos dá indícios
para reafirm ar que tan to doentes pobres quanto aqueles mais
favorecidos procuravam a cidade. Assim, além da co n stru 
ção de sanatórios, encontram os anúncios nos jornais sobre o
surgim ento de várias pensões.
Conforme assinala Bittencourt, tratava-se de estabelecimen
tos familiares que hospedavam pessoas com tuberculose em bus
ca de cura:
Nas pensões, situadas no centro da cidade e ao longo
da Avenida dr. João Guilhermino, que ficava o grande
contingente de tuberculosos. As pensões são im portan
tes do ponto de vista social e histórico para a memória
urbana, pois, além de antecederem os sanatórios, elas
integraram, de m aneira informal, a estrutura urba
na da cidade-sanatório que foi São José dos Campos
(Bittencourt: 148).
Várias foram as intervenções no espaço urbano joseense,
sempre justificadas em nom e do progresso, como

a cons

trução de prédios tais com o o cinem a9e a sede da Associação
9
Um dos prédios mais antigos na área de diversões, o cinema Paratodos
foi inaugurado em 29 de junh o de 1941, na Rua Coronel José Monteiro, 168,
Centro. Foi um dos representantes do processo de auge e decadência dos cine
mas nas cidades do interior do Brasil. Com capacidade para mil espectadores
sentados, possuía os mais m odernos equipam entos da época. Além de proje
ções, ocasionalmente era utilizado para palestras. Sofreu, como a maioria dos
cinemas, o processo de dim inuição de seu público, devido à chegada da televisão
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Esportiva São José10.
Foram realizadas tam bém obras para ampliar o abastecimen
to de água encanada, a construção da estação de tratamento de
água, a abertura do cemitério Santana e a ampliação do Pavilhão
de Higiene. Além da desapropriação de ruas do centro para dar
espaço às avenidas; esse conjunto de intervenções foi noticiado
como “surto de progresso”.11
A reforma urbana empreendida no ano de 1940 tinha como
objetivo atender às condições de higiene necessárias a uma cida
de que desejava se apresentar como estação de cura, oferecendo
segurança para doentes e tranqüilidade para visitantes. A fama
de cidade doente - como assinala o trecho citado da fala do sr.
Arm ando - continuou a ser motivo de preocupação, por várias
décadas, tanto que, em um a publicação do Centro Técnico de
Aeronáutica, de 1966, ainda se encontra referência a essa questão:
Muitas pessoas se preocupam pelo fato de São José dos
Campos ser tam bém um a cidade sanatorial. O proble
ma da tuberculose e do contágio não necessita porém
ser temido, já que os fatos dem onstraram nos últimos
e outros entretenim entos que lhe faziam concorrência. D urante os últimos anos
de atividade, exibia filmes pornográficos, n um a tentativa de m anter o público.
Cf. www.fccr.org.br. Correio Joseense 7/2/2010.
10 Na década de 20 um casarão foi com prado na Rua XV de Novembro
na gestão de João Baptista de Souza. A Associação Esportiva São José ganhou
sua prim eira sede, dando um caráter associativo ao clube. Na década de 30, os
carnavais e eventos sociais eram realizados na sede do clube e tornaram -se uma
referência para a sociedade joseense na época. No final da década de 30 a sede
social foi dem olida e reconstruída Cf: http://www.aesj.com.br/conteudo.php.
Correio Joseense, 7/2/2010.
11 Na edição do Correio Joseense de 4 de agosto de 1940, um a matéria intitu
lada “Surto de Progresso” enum erou obras públicas e particulares que, de certo
m odo, inscreviam São José dos Cam pos n u m contexto de m odernidade.
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20

anos, raros foram os casos de pessoas, com mais de

um ano de permanência na cidade, que adquiriram a
doença (Departam ento de Relações Públicas do Centro
Técnico e Aeronáutica, 1966).
O propósito das intervenções urbanísticas era usar a doença
como meio de atrair investimentos e com a presença de pacien
tes e familiares, incentivar as atividades, sobretudo, comerciais de
São José. A preocupação das autoridades municipais dirigia-se
tanto a questões que envolviam o estudo da topografia da região
para localizar os melhores pontos para a instalação de sanató
rios12 , como porm enores aparentemente pouco significativos,
mas im portantes para atender às exigências de higiene e reduzir
o risco de contágio. Um exemplo disso consistiu em “uniformi
zar serviço de lavagem das roupas dos doentes das pensões e dos
sanatórios” 13 (Correio Joseense, 4/8/1940).
A necessidade de trabalhar fazia com que muitos cuidados
fossem ignorados e, na maioria das vezes, o desconhecimento da
gravidade do perigo de se lidar com os tísicos era a razão pela
quais muitas pessoas contraíam o bacilo.
12 D urante a adm inistração do prefeito sanitário Engenheiro Francisco José
Longo, houve preocupação em “localizar na zona sanatorial, os sanatórios, pen
sões especializadas e residências para tuberculosos e outros serviços estritamen
te presos ao tratam ento dessa moléstia. Para isso tem -se em estudo a topografia
geral da cidade, com a discrim inação exata das suas condições climáticas e mesogênicas. Desses estudos surgiu a localização completa da zona exclusivamente
sanatorial.
13 Segundo edição datada de 4/8/40 do Jornal Correio Joseense, seriam in
cluídos m elhoram entos na lavagem de roupas, um a uniformização no modo de
lavar as roupas; “tanques que se destinam às lavadeiras particulares, que delles
servirão; após desinfecção e hygienização das roupas que lhes forem confiadas,
afastando-se assim e sem onus de qualquer espécie, dos naturaes perigos a que
estão expostas”.
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Dona Amélia Rodrigues (2008), assim que se casou, trabalhou
como lavadeira nessas pensões e seu relato revela que, embora
algumas recomendações fossem feitas, o m odo de lavar roupa se
guia hábitos antigos e o local de trabalho, m esmo sendo reconhe
cido como um lugar para tratam ento de doentes, não provocava
receios a d. Amélia, que seguia sua rotina de trabalho, inclusive
acompanhada da filha pequena...
Eu lavava roupa, a roupa dos doentes lá (Pensão São
João), eu lavava m uita roupa dos tuberculosos que vi
nham pra cá. Essa m inha filha mais velha, que mora aí
na frente, era m enina assim, então ela ia comigo, levar
e buscar roupa pra eu lavar. Aqueles doentes que já tava
bem, são, dava maçã pra ela, aquela vasilhada de maçã;
eles pegavam e davam maçã pra ela, porque eu era mui
to pobre quando eu comecei a m inha vida aqui. Eu era
m uito pobre mesmo, pobre de marré... Aí ela ía descal
ça, aí aqueles senhores de mais idade falava pra mim:
- Olha dona, não deixa sua filha vir descalça aqui, por
que é perigoso. Porque tem m uita gente que fala que
tem doença que a gente pega pelo pé, né? Pela sola do
pé...
Então não deixava ela vir descalça. Aí eu comprava um
chinelinho assim pra ela, quando ela ia comigo ia de
chinelinho... (Rodrigues, 2008)
A partir do final da década de 1940 percebe-se o entronca
m ento de dois diferentes projetos de cidade: um a cidade que se
apresentava como referência no tratam ento da tuberculose e a
emergência de outros interesses, de incentivo à industrialização . 14
14 Pela Lei n°. 155 a m unicipalidade concedeu isenções fiscais, f ome nt a ndo
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Também foi desse período, e no contexto da Segunda Guerra
Mundial, o uso de aeronaves e um a preocupação com segurança
nacional, que deram origem ao Ministério da Aeronáutica15.
Para atender a objetivos específicos relacionados com a for
mação de m ão de obra especializada, foi criada em São José dos
Campos um a escola técnica de aeronáutica16. Um verdadeiro fre
nesi tomou conta da imprensa local, que mencionava o projeto do
ITA, “dotado de visibilidade exterior (e que) elevará esta Estância
para uma esfera superior, nos imensuráveis domínios científicos
da Aeronáutica nos tem pos atuais” (Correio Joseense: 10/2/46).
A cidade, a partir de 1940, gradativamente m udou os rumos
de sua história para ingressar na fase que Altino Bondesan deno
minou de período industrial. A ferrovia, antes símbolo de pro
o estabelecimento de novas indústrias no m unicípio. As isenções são de cinco a
dez anos, segundo o núm ero de pessoas ocupadas e o valor dos investimentos.
15 O M inistério da A eronáutica (M aer) foi criado em 20 de janeiro de 1941,
no governo do presidente Getúlio Vargas, pelo Decreto de Lei n.° 2.961. Ele foi
extinto e transform ado em C om ando da Aeronáutica (Comaer) e subordinado
ao Ministério da Defesa pela m edida provisória n.° 2.216-37 de 31 de agosto de
2001, no governo do presidente Fernando H enrique Cardoso.
16 Com a criação do então M inistério da Aeronáutica, tornou-se evidente
que o Brasil deveria form ar engenheiros especializados para dar apoio às ativida
des aeronáuticas, bem como propiciar a im plantação de um a indústria aeronáu
tica própria. Para a consecução desses objetivos, tornava-se necessária a criação
de uma instituição técnico-cientifica (ensino superior) de pesquisa e desenvolvi
mento. Assim, a ideia de um C entro Técnico que abrangesse o ensino, a pesquisa
e a indústria aeronáutica começava a tom ar forma. Em novembro de 1945, o
Presidente da República aprovou o plano geral da Comissão de Organização do
Centro Técnico de Aeronáutica - Cocta, a se instalar em São José dos Campos.
As obras foram iniciadas em 1947, sua etapa inicial concluída no primeiro se
mestre de 1950, perm itindo assim o funcionam ento do seu primeiro instituto, o
ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica, no segundo semestre desse mesmo
ano (Manual de facilidades elaborado pela Assessoria de Comunicação Social do
Comando de Tecnologia Aeroespacial, em abril de 2007).
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gresso, cedeu lugar ao automóvel, e às ruas, às vias de circulação
de veículos, cada vez mais numerosos, que exigem medidas da
prefeitura para facilitar o trânsito de carros e, sobretudo cami
nhões para o transporte de cargas.
O trecho de um a notícia no Correio Joseense em 1940 ilustra
a representação simbólica da passagem da cidade antiga para a
nova, industrial, progressista, sintonizada com o sentido de ve
locidade que representa a idéia de progresso, de cidade moderna:
Considerando a evolução por que tem passado a nos
sa terra no que diz respeito ao m ovim ento de transito
que é o reflexo do cam inhar progressista de uma cidade
(...) a actual ponte que tem a capacidade para a passa
gem de um só veículo, não atende as atuais necessidades
(Correio Joseense, 18/8/40).
Contudo, as matérias publicadas nos jornais joseenses e os
projetos propostos para atender aos novos rumos que se deseja
va im prim ir à cidade , 17 não eram capazes de expressar como as
transformações urbanas, e no caso, um a simples ponte, que antes
atendia perfeitamente às necessidades de passagem de pedestres
17

Todo sentido de progresso vivenciado na m etade do século XX, que nos

serviu com o um dos elem entos de reflexão na produção deste texto, estão mui
vivos no m om ento presente e, p o r isso, o m ovim ento passado -presente deve
nos alertar sobre quais discursos endossam hoje a cidade e o que tem se chama
do de progresso. Segundo Paula da C ruz Landim “A cidade é sempre planejada,
ou regularm ente construída de acordo com interesses dom inantes (...). A de
m anda do setor hegem ônico é im posta ao restante da sociedade como adequada
e necessária, e, por isso, todas as sociedades urbanas ‘aspiram ’ a ter as mesmas
condições, o m esmo tipo de organização e de disponibilidades, e não sentem
as m udanças com o descaracterização. Pelo contrário, sentem -se orgulhosas de
seus estádios de futebol, de suas fontes lum inosas, de seus shoppings, de seus Mc
D onald's, de sua ilum inação pública com luz amarela, de suas praças, de seus
bairros ‘residenciais’, de seus condom ínios fechados
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e veículos movidos à tração animal, adquiriu outros sentidos na
vivência cotidiana da população.
Dona Amélia Rodrigues, ao descrever sua infância na zona
norte nos explicou como foi vencer o medo da ponte e como,
concomitantemente, a cidade ligada ao campo possuía inúme
ros meios de transporte que foram, aos poucos, se extinguindo,
numa época em que o tem po não era marcado pelo relógio...
São José pra você ver, não tinha ponte de cimento né?
Conhece aquela ponte de ferro que tinha em Santana?
M orria de m edo de passar naquela ponte, nossa mãe do
céu (...). Não existia transporte era carro de boi, tro
pa, pessoa a pé, cavaleiro, essa coisa. Quando passava
um cavaleiro na ponte parecia que ia acabar o mundo...
(Rodrigues, 2008).
A cidade foi se inscrevendo na modernidade, por meio de
símbolos e de um a concretude que não encontram registros nos
discursos oficiais18. As pessoas foram incorporando, às suas vi
vências cotidianas, as transformações pelas quais passava a cida
de em nome da modernização. Não só as ruas, avenidas e praças
foram remodeladas, como os automóveis, caminhões e ônibus,
expulsaram outros meios de locomoção.
Outras formas de divertimento e práticas de sociabilidade co
meçaram a se tornar familiares aos moradores. Nas lembranças
18
Baudelaire reconhece na cidade, e mais especialmente no movimento
incessante das ruas, um sinal arquetipicam ente ligado à modernidade. A agi
tação e o inusitado das ruas e passagens seduzem o cidadão ao mesmo tempo
em que provocam nele novas atitudes, com o a famosa metáfora do esgrimista,
para poder sobreviver aos choques diários que sua nova condição “m oderna”
lhe impõe (Baudelaire, apud. Freire 1997: 62). Ver tam bém Rouanet, Sérgio. É a
cidade que habita os hom ens ou são os hom ens que m oram nela? Revista USP,
n.15, set/out/nov. 1992.
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do casal Judite e Arm ando Guedes, divertir-se em São José dos
Campos, nos anos 40 e 50, consistia em fazer o footing, no jardim
da Praça Afonso Penna e na Rua XV de Novembro, ouvindo alto-falantes da rádio, instalados no local e ir ao cinema. Segundo o
sr. Armando:
O cinema era lotado. Aqui no cinema Paratodos vinha
os artistas Emilinha Borba, Vicente Celestino, eu não
perdia uma... Se você entrar lá no cinema tem o retrato
da Hebe Camargo, Francisco Alves, o Francisco Alves
m orreu na Dutra... Tudo isso eu vi (Guedes, Armando,
2008).
A existência de alto-falantes 19 instalados em praças públicas
indica que aparelhos radiofônicos eram caros e poucas pessoas
os possuíam .20 Ao mesmo tem po os artistas do cinema e do rádio
m arcaram profundam ente a m em ória das pessoas .21
Um dos empregos do sr. Arm ando Guedes foi de motorista
de um a empresa de ônibus da cidade. Folheando, ao lado da es
posa Judite, álbuns de fotografias da família, em momentos que
muitas vezes denunciam nostalgia, misto de saudade e emoção,
19 O serviço de Radiodifusão com eçou em SJC em 27/3/37, quando foi
inaugurada a PL1, emissora de âm bito local, fundada p o r Paulo Lebrão, que
durante nove anos divulgou música, teatro e noticiário, entretendo a cidade. Em
28/9/1946 foi inaugurada a Rádio Clube ZYE 5, fundada por Flávio Carneiro de
M endonça e p o r Ferreira Moisés. Acesso em 30/1/2010.
20 Sobre a introdução, difusão e relação do rádio com a modernidade, con
sultem o interessante texto de A ntônio Pedro Tota: A locomotiva no ar. Rádio
e m odernidade em São Paulo (1924-1934). São Paulo: Secretaria do Estado da
C ultura/ PW, 1990.
2 1 0 rádio invade a vida cotidiana para reproduzi-la segundo determina
ções e interesses dos grupos detentores da posse desse m eio de comunicação, ao
m esm o tem po em que a vida cotidiana envolve o rádio colocando-o como parte
de seu estilo de vida (Tota, 1990: 16).
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rememoraram flashes da cidade dos anos 50 e 60. São itinerários,
caminhos, estradas de terra, paralelepípedos, asfaltos:
[...] o ônibus vinha ali onde é o shopping na Rubião
Júnior, ali era a garagem, a agência, seguia pra Santana,
CTA e Vila Ema, só. Saía da matriz, mas não tinha rodo
viária não, era a matriz. Tudo estrada de terra (Idem).
D. Judith Guedes completa a lembrança do marido falando
sobre o transporte usado pelas crianças para ir à escola:
As crianças do grupo onde eu estudei, do Francisco João
Leme, vinham no caminhão, pau de arara que chama.
Não tinha ônibus, aí eles colocavam tábuas no cami
nhão, sentando a criançada naquelas tábuas (Guedes,
Judith, 2008).
A dependência da rodovia e a “superação” da ferrovia sinali
zam mudanças que se fizeram sentir aos poucos na cidade e al
teraram tam bém não só as formas de trabalhar como as de se
divertir na cidade. Levar mais carga, ter mais rendimento, mais
conforto, quem não deseja isso para si? Um mosaico de imagens
brota a partir das narrativas de Armando, Judite e Amélia, onde a
cidade antiga e m oderna dialoga.
Imagens como trem , estrada de ferro, rodovia, médicos, far
macêuticos, curandeiros, lampiões que iluminavam a cidade, as
festas, o trabalho povoam a m em ória dos depoentes. No movi
mento da lembrança, em que o passado se presentifica, atualizan
do-se, as imagens da adolescência de d. Amélia, vividas na roça,
são significativas. Quando, hoje, m orando num bairro próximo
ao centro da cidade, ao assistir a cenas de implosão de prédios,
cria associações com as fogueiras acendidas por ocasião das festas
juninas comemoradas na roça, comparação que, possivelmente,
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outros espectadores que assistem à mesma cena, considerariam
estranha e pouco compreensível:
É! Na roça, nas fazendas, tinha festa, meu pai ia pra
cuzinhá... É... lá pro lado do Jaguari, tinha uma fazenda
lá que chamava Fazenda do Barbosa, do Bispo... Então,
todo ano tinha festa do São João, mas festa, menina, que
começava seis horas da tarde term ina dez horas do ou
tro dia. A fogueira tinha a altura de um poste! Então
quando eu chegava ali pra meia-noite... por aí assim,
tinha a ronda da fogueira sabe, falava ronda, que hoje se
chama guarda... Eu acho que esses prédios que as pesso
as põe bom ba pra explodi né, ele deve ser reto né? Não
tom ba assim... E a foguera era a mesma coisa, fogueira
não caía assim, caía aqueles pó de lenha e ia arrumá
tudo de novo a foguera... mas daí já era ali na terra sabe,
levantava aqueles pedaço de pau, aquela coisa tudo ali
(Rodrigues, 2008).
Nas constantes im plosões de antigas construções e interfe
rências que m odificam na paisagem urbana, pode-se identifi
car um processo de soterramento, na expressão de Le GrandSebille 22. Esse processo, que apaga do espaço urbano, sinais,
m arcas com o antigas casas e velhos prédios é explicado pelo sr.
A rm ando, m as a p artir de sua p rópria vida. Os sinais da cidade
antiga, soterrada, para dar lugar à cidade m oderna, podem ser
lidos, quando nossos narradores seguem os fios da memória e

22
A esse respeito ver artigo de Catherine Le Grand-Sebille. Como se lem
b rar de um lugar do segredo. Tradução de Denise Bernuzzi de Sant Anna. In:
Revista Projeto História, n° 17 “Trabalhos da m em ória” nov / 98. SP: Editora da
PUC EDUC.
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percorrem na lem brança, os antigos lugares da cidade23.
A fala de Arm ando Guedes, m orador da antiga Rua dos
Bambus que é hoje a Avenida dr. Nelson D’Ávila, que serve
como im portante ligação entre o centro da cidade e a Rodovia
Presidente D utra, perm ite a emergência de outra cidade, prova
velmente desconhecida das gerações atuais:
São José explodiu do Sobral pra cá. Ali a Selva de Pedra,
você sabe que ali era a Chácara do Castilho, e ali onde
é a Casa Bahia era a Williams, do lado de cá da esquina
onde é a loja Cem era a Pensão do Castilho, e a pen
são e depois Hotel Castilho. Aí tinha uma chácara que
era tudo o Selva de Pedra, ele plantava verdura e bana
neira, e ele passava todo dia de carro pra buscar fruta
pro hotel dele e ele morava ali, no Banco Santander,
era um posto de gasolina. Não sei se alguém falou pra
você, então quem m ontou aquele posto de gasolina foi
Henrique Mudat, um posto de gasolina manual ele en
chia aquilo lá, ele era borracheiro, e tinha um posto de
gasolina; tudo aquilo que é o Bradesco era dele (Guedes,
Armando, 2008).
Dentre as várias imagens projetadas a partir da narrativa de sr.
Armando, percebemos que o processo de soterramento é gradual.
Num dado m om ento da história joseense o elemento mais enfa
tizado passou a ser a indústria. Embora a cidade sanatorial ain
da aparecesse em discursos, comemorações, publicações, eventos
23
“As perguntas que cada presente faz para o passado são diferentes, e é por
isso que elaboramos narrativas históricas novas, diferentes, e descobrimos no
vas fontes, novas m aneiras de falar da história (...). Então ao analisar a história
que fazemos, analisam os o presente que tem os, por meio da análise das pergun
tas que nos interessam hoje sobre o passado” (Machado, 2007: 57).
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e jornais, ela vai perdendo a im portância, e se imobilizando em
um a fotografia de cartão postal e que diante da velocidade das
m udanças impostas pela modernização, é lida como referência
para avaliar o progresso da cidade.
A cidade sanatorial deixou de ser o locus do progresso, pois
à medida que sofreu o gradual processo de deslocamento para
o campo da m em ória, tornou-se passado, perdendo, portanto,
capacidade para ser locus de planejam ento do futuro. A “nova
cidade” precisou conter elementos ativos que, em movimento
e a partir do presente, possibilitem a materialização do futuro.
Significativamente reconhece-se esse processo nas matérias pu
blicadas na imprensa joseense. Na ocasião das comemorações do
bicentenário da cidade, a industrialização firmava-se cada vez
mais como o elemento ativo e dinâmico, capaz de projetar e tor
nar realidade o futuro da cidade.
O m om ento do bicentenário de São José dos Campos é im
portante, porque na sua comemoração identificamos o estabele
cimento de marcos fundantes da cidade, sobretudo, na publicação
da obra de Altino Bondesan, denom inada “São José em quatro
tem pos”. A distinção entre os quatro tempos nos mostra uma
concepção de progresso, que perm eou tais festejos. Reforçou-se a
idéia de um processo linear, ascendente, onde a cidade vislumbra
o progresso e celebra um m om ento de transição. Para isso, vá
rios suportes foram estabelecidos 24 ocultando-se outros tempos;

24

Uma série de publicações, além da Semana Cassiano Ricardo, presente

até hoje no calendário oficial de eventos da cidade. O utro evento de grande
porte que esteve vinculado aos festejos do bicentenário foram os jogos abertos
do interior, evento prom ovido pela Secretaria Estadual de Esportes, que existe
desde 1936, que em 1967 teve com o sede a cidade de São José dos Campos.
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a cidade sofreu um processo de soterramento em sua memória .25
A partir das comemorações 26 acentua-se um a nova direção, as
linhas fortes que definem o futuro da cidade passam a ser crista
lizadas em símbolos que necessitam ser lidos. Não é ao acaso que
a engrenagem, o operário e a indústria são recorrentes, tanto na
bandeira do m unicípio como no hino, criados em função das co
memorações do bicentenário da cidade. A apologia à indústria foi
ganhando força; esses símbolos, cada um a seu modo, ajudaram
no processo de apagamento da cidade sanatorial.
A experiência de viver em São José dos Campos, relatada pe
los depoentes, perm ite a emergência de outras imagens e outras
faces da cidade que não estão presentes nos discursos das auto
ridades, e nos sentidos que as comemorações e eventos deixa
ram registrados, a m em ória revela outros enredos27. Qual cidade
25 “A m em ória não é instrum ento para a exploração do passado; é antes, o
meio. E o meio onde se deu a vivência, assim com o o solo é o meio o qual as an
tigas cidades estão soterradas. Q uem pretende se aproxim ar do próprio passado
soterrado deve agir com o um hom em que escava (...)” (Benjamin,1987: 239).
26 A respeito do papel das com em orações na construção da memória, ver
o estudo de Lofego, 2004. “Os sentidos da comem oração” tam bém apresenta
várias discussões, destacando-se a conferência feita p o r Marilena Chauí por
ocasião dos festejos dos 500 anos do Brasil, que estudou alguns elementos e
discursos que foram sendo construídos e reforçados a partir da repetição em
ocasiões comem orativas. Referências sobre comemoração do bicentenário de
São José dos Campos, ver: Fraga, E. K. C. e Roque, Z. S. S. Anchieta, mito fun
dador de São José dos Campos: possibilidades de pesquisa e interpretação. In.
Papali, M. A (org.). São José dos Campos: de aldeia a cidade. Vol. III. São Paulo:
Univap, 2010.
27 Chamem os de fatos, a bagagem, o ranço, o que nos é apresentado como
herança (teoricam ente) pronta e acabada. Já os enredos, são constituídos por fa
tos não incorporados à historiografia oficial, é o exercício da consciência prática
trabalhando. C om o diz Portelli, “são pedaços diferentes que formam um todo
coerente depois de reunidos” (Portelli, 1996:16). “A m em ória tecida sobre um
determinado evento refaz o itinerário de atribuição de sentidos, constrói um
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tentou-se ocultar? Esse ocultam ento proposital, cristalizado na
m em ória pública 28 da cidade é poroso e frágil, quando nos pro
pom os a percorrer os meandros da subjetividade e de experiên
cias múltiplas vividas na cidade, há necessidade de se levarem em
conta as cronologias oficiais e as subjetivas “é preciso que fato e
representações sejam tomados juntos, para poderm os tratar ob
jetivamente a história da m em ória”29(Alberti: 42).
No mosaico de imagens produzido pelos nossos entrevista
dos, o âmbito público e suas representações aparecem ao lado das
experiências individuais, em um a dinâm ica contemporânea evi
denciando que “o sentido mais privatizado do passado é gerado
no interior de um a cultura vivida” (Grupo M emória Popular GMP, 2004: 286).
Vários lugares e nomes foram mencionados. Em uma das fa
las, o sr. Arm ando nos diz “a cidade explodiu de Sobral30 pra cá”

fato oferecendo explicação coerente a episódios desconexos” (Pinto, 1998: 203).
28 O G rupo M em ória Popular discute as m aneiras pelas quais a memória
social é produzida, distinguindo dois principais m odos de produção de sentido
do passado: “p o r m eio de representações públicas e p or meio da memória pri
vada” (G rupo M em ória Popular - GMP, 2004: 283).
29 Para Verena Alberti, a passagem da experiência - daquilo que se foi vivenciado - em linguagem recebe m uitas vezes o nom e de narrativa, entenden
do-se narrativa com o a organização dos acontecim entos de acordo com deter
m inado sentido que lhes é conferido. Tom ando com o referência o conceito de
trabalhos da linguagem, de A ndré Jolles (Geistesbeschãftigung), que seleciona,
no plano dos acontecim entos, “aqueles que encerram o sentido que a atividade
mental quer im prim ir” (Alberti: 93). A autora utiliza a idéia da linguagem como
trabalho, tam bém presente nas teorias da narrativa e que “pode ser usada na
abordagem do tem a, ‘com unicando experiência’. “O u seja, entre a experiência
em si e sua comunicação, há um trabalho da linguagem em cristalizar imagens
que rem etam a, e signifiquem novam ente a experiência” (Alberti: 93).
30 Coronel reform ado da Aeronáutica: Sérgio Sobral de Oliveira foi prefeito
de São José dos Cam pos no período de 1970-75.
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e, além disso, refere-se ao Parque Santos D um ont como um local
que há algum tem po foi local de tratam ento de pessoas tísicas,
e hoje é um parque municipal. No início da década de 1970, o
Sanatório Ezra 31 foi demolido para dar lugar a um Parque; cujo
nome marca outra cidade, a cidade do avião.
Optou-se pela demolição do prédio que lembrava a cidade
que abrigava os tuberculosos. Essa possibilidade se oferece quan
do a perspectiva comem orativa32, a memória que se quer preser
var, apaga rastros do que deve ser esquecido, e traduz o que pode
ser lembrado, constituindo nesse processo, outra memória.
Vários m om entos da narrativa dos depoentes abrem instigantes possibilidades de trabalhar outros e significativos ângulos da
vivência cotidiana de antigos moradores da cidade. No entanto,
recortamos alguns m om entos com a intenção de indicar possíveis
caminhos e perspectivas de investigação histórica que permita re-ligar elos esquecidos da antiga cidade, na contemporaneidade da
cidade hodierna. Como dizia Pesavento,

31 Por volta de 1935, foi iniciada a construção do Sanatório em área de
antiga fazenda pertencente à família do sr. Vicente de Barros, adquirida pela
Sociedade Israelita de Beneficência Ezra. O Sanatório foi inaugurado em 1936
(GMP, 2004).
32 Na época da inauguração do parque, o prefeito era Sérgio Sobral de
Oliveira, coronel da A eronáutica reform ado. A inauguração do Parque aconte
ceu em 23 de outubro (dia do aviador) de 1971, estabelecendo um vínculo da
cidade com a aeronáutica, e ao m esm o tem po, soterrando uma cidade “doen
te ’. Nos festejos do aniversário da cidade, o Parque Santos D um ont, em várias
ocasiões, serviu de palco para a m em ória que se quer reforçar sobre a cidade do
avião, a cidade polo tecnológico. No ano de 2009, foi inaugurada a réplica da
casa encantada de “Santos D u m o n t”. No ano de 2008, ocorreu a reinauguração
do Parque. Em outros anos, no dia 27 de julho, foram colocados vários marcos
naquele espaço, que reforçam a identidade tecnológica da cidade: réplicas de
foguetes, mísseis, etc.
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recuperar sensibilidades não é sentir da mesma forma,
é tentar explicar como poderia ter sido a experiência
sensível de outro tem po pelos rastros que deixou.

0

passado encerra um a experiência singular de percepção
e representação do m undo, mas os registros que fica
ram, e que é preciso saber ler, nos perm item ir além da
lacuna, do vazio, do silêncio (Pesavento, 2007: 21).
Mas como trazer, para o presente, a complexidade da expe
riência hum ana do passado? Pelo esforço da imaginação, pela
educação e adestram ento do olhar, recolhendo sinais, indícios,
tecendo correlações, estabelecendo nexos entre as marcas deixa
das, preenchendo lacunas e ausências. Pode-se aqui fazer uso da
expressão que se remete a um a categoria conceituai: uma herme
nêutica do olhar se faz necessária (Pesavento, 2007: 20).
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9
São J o s é d o s C a m p o s S a n a t o r i a l :
MODERNIDADES E SO CIA BI LID AD ES
EM CONFLITO1 ( 1 9 2 0 - 1 9 4 0 )
Antonio Carlos Oliveira da Silva
Estefânia Knotz Ganguçu Fraga
Leonardo Silva Santos
Luciano Maciel Galvão

W

o s ú l t i m o s ANOS, o s e s t u d o s sobre memó
rias, especialmente nas Ciências Humanas, a am
pliaram seu campo de reflexões, visando, sobretudo,

a abarcar grupos sociais que tiveram suas lembranças e sentidos
1

Este capítulo foi produzido a partir dos seguintes trabalhos: SANTOS,

Leonardo Silva. C am po, Pobreza e Doença: visões de cidade em São José dos
Campos por meio do Correio Joseense (1920-1921). (Trabalho de Conclusão de
Curso em História) - Universidade do Vale do Paraíba, São José dos Campos,
2008; SILVA, A ntonio Carlos Oliveira. Diversão e Sobrevivência: Sociabilidades
em São José dos Cam pos (1930-1940). (Dissertação de Mestrado em Historia
Social) - Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2009.
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desprezados, ou mesmo, apagados dos processos institucionais de
construção de significados sobre o passado.
Esses trabalhos buscaram dem onstrar que a constituição de
versões sobre o tem po pretérito é um processo complexo, em
constante e tenso diálogo entre os mais diversos grupos que com
põem a sociedade de um a localidade2. De um lado, existem as
propostas públicas de construção do passado elaboradas pelos
grupos privilegiados economicam ente e com poder político su
ficiente para fazer valer suas memórias. Com um ente, o uso de
marcos, inscrições e datas comemorativas, embora parciais e res
tritas a cultura de seus grupos, são apresentadas como sendo a
história da comunidade.
Por outro lado, têm-se, na sociedade várias formas de sobre
viver e organizar a vida, muitas vezes, frágeis e fugidias, mas que
se constituem em outros m odos de viver, perceber e significar a
cidade e o território em que vivem. Memórias que sobrevivem
em condições precárias de existência e são deixadas de lado pelas
representações públicas de m em ória (Grupo Memória Popular:
284-285).
Um dos campos desses embates se manifesta nas produções da
imprensa. De fato, a imprensa, em seu processo de seleção e pro
dução da notícia, não deixa de promover interpretações do real,
baseadas em visões sobre cómo deveria ser o passado e o futuro
das localidades em que estão inseridas. Como espaço de poder
pela palavra, a im prensa constitui-se em um a das mais expressi
vas formas, muitas vezes homogênea, de construção do passado
(Cruz, 2000: 23).
2

Sobre esse assunto ver: G rupo M em ória popular. M em ória Popular: teo

ria, política, método. In: FENELON, Déa Ribeiro et ali. Muitas Memórias, Outras
Histórias. São Paulo: O lho d ’Água: Cad; Procad, 2000. pp. 282-295.
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Fora das instâncias do poder 3 as sociabilidades, conceito cria
do no século XVIII e utilizado de várias maneiras pelas ciências
humanas, têm ampliado seu universo de reflexão, visando a abar
car os grupos sociais. O estudo das sociabilidades possibilita cap
tar e refletir sobre outros m odos de vida e, consequentemente,
observar outras mem órias construídas pelas pessoas, muitas ve
zes, diferentes das representações públicas .4
Este artigo pretende refletir sobre o diálogo, tenso e confli
tuoso, estabelecido entre as representações construídas sobre a
cidade de São José dos Campos pelos seus governantes e grupos
mais influentes, nas décadas de 1920 e 1940, presentes em peri
ódicos locais. Buscam-se tam bém as outras memórias, surgidas
nos espaços públicos, oriundas das dificuldades de sobreviver e
de se estabelecer na cidade. Memórias encontradas em fragmen
tos5, nas entrelinhas dos docum entos de imprensa e em narrativas
publicadas sobre a cidade de São José dos Campos.
Na prim eira m etade do século XX, São José dos Campos
era uma cidade acanhada, com características eminentemente

3 Simmel considera sociabilidades com o formas de convivências diferentes
das chamadas relações sociais, um a vez que se constituiriam em formas de viver
em grupo de longa duração, já estabelecidas, organizando-se p or laços dura
douros (Simmel, 2006).
4 Sobre esse assunto ver: Calvo, Célia Rocha. Muitas Memórias e Histórias
de uma cidade: Experiências e lem branças de Viveres Urbanos. Uberlândia
1938/1990. 2001

(Tese de D outorado em H istória Social -

Pontifícia

Universidade Católica, São Paulo, 2001).
5 Maria Odila Leite da Silva Dias propõe que o estudo das sociabilidades
pressupõe um m étodo de trabalho que, m uitas vezes, através de fragmentos de
informação, valorize os porm enores e abandone paradigmas (Dias, 1995: 58).
Do entrelaçamento de porm enores é que se torna possível “(...) chegar a uma
visão do conjunto das sociabilidades, das experiências de vida que traduzem
necessidades sociais” (Idem: 58).
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agrícolas. Pouco mais de 35.100 m oradores residiam na cida
de, havendo uma média de 800 m ortos por ano, tinha elevada
concentração de portadores de doenças endêmicas, epidêmicas
e infecto-contagiosas, entre outras. Dessas patologias, a que pro
vocou mais m orte foi a tuberculose6. O núm ero de doentes de
tuberculose não era preciso, mas os médicos avaliavam em torno
de alguns milhares, particularm ente forasteiros que afluíam para
a cidade em busca da cura (Amaral, 1930).
Entre as décadas de 1920 e 1940, governantes, jornalistas e
membros dos grupos mais abastados am bicionaram organizar
esta cidade segundo parâm etros de m odernidade e progresso7,
calcados nas grandes cidades européias. De fato, seus morado
res estabeleciam constante diálogo com as capitais, especialmente
São Paulo, através de periódicos 8 e por meio de contato com fi
6 Os dados de Amaral indicam o crescim ento anual gradativo das mortes
por tuberculose, que giravam em to rno de 30 em 1918 e alcançaram a cifra de
120 no ano de 1927, sendo atribuídas ao clima a chegada constante de doentes
de tuberculose (Amaral, 1930: 97).
7 A m odernidade é um term o de diversas significações e vários usos. De
acordo com M árcia Padilha, nas prim eiras décadas do século XX, sobressaiam
quatro sentidos de m odernidade em anúncios na cidade de São Paulo: 1) sím
bolo de progresso científico visto de form a linear e cumulativa; 2) época do
m aquinism o e da tecnologia, possibilitando novas experiências sensoriais e
perspectivas relacionadas à velocidade; 3) estilo de vida cosm opolita e metro
politano, m arcado pelo contato íntim o com hábitos requintados de consumo
e lazer dos Estados U nidos e Europa e; 4) ideal de ordem social inspirada no
m odelo de família burguesa, na m oral e disciplina de trabalho (Padilha, 2001:
105-106).
8 Os principais jornais que circulavam na cidade de São José, na década de
1920, eram o Jornal do Brasil, Jornal do Comércio, Correio da M anhã oriundos do
Rio de Janeiro; O Estado de São Paulo, o Jornal do Comércio e o Correio Paulistano,
de São Paulo; os jornais locais O Correio Joseense, A Liberdade, Gazeta do Povo,
A Folha Esportiva e O Bandeirante-, além das revistas Eu Sei Tudo, Pelo Mundo,
Careta e O Parafuso, à disposição dos leitores em barbearias, consultórios médi
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lhos de fazendeiros e comerciantes mais abastados, que iam estu
dar no Rio de Janeiro e São Paulo.
Embora metade da população da cidade fosse constituída por
iletrados, várias eram as formas de difusão de informação9, desde
leitura em voz alta e discussão nas ruas a sistema de alto-falantes.
Para além da escrita, imagens e conceitos advindos dos periódi
cos foram difundidos pelos próprios moradores nas esquinas da
cidade.
Revistas e diários das capitais traziam em seus artigos e pro
pagandas implícitos desejos e modos de viver propostos e ideali
zados para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. O encanta
mento por essas idéias, senso comum das metrópoles brasileiras,
fez com que os governantes e grupos politicamente mais fortes de
São José dos Campos adaptassem e reinventassem conceitos e vi
sões de m undo de reordenação urbana e social tornando-as mais
coerentes com as necessidades especificas da pequena cidade10.
cos; as crianças liam o Tico-Tico (Siqueira, 1994: 99-100).
9 Siqueira nos inform ou que lia os principais jornais e revistas da cidade
para a senhora Filisbina, que fazia pequenos trabalhos na cidade, inclusive en
rolar fumo para os bares, vendas e arm azéns (Siqueira, 1994:237-239). A P.L -1
era um sistema de alto-falantes existente na cidade, criado em meados da década
de 1930. Além de m úsica e recados amorosos, esse sistema lia as principais notí
cias dos jornais locais (Correio Joseense, 1936).
10 O complexo diálogo de influências e reinvenções entre capitais e cidades
de menor porte, prom ovidos a p artir da leitura de periódicos e revistas pode
ser visto em Macile, Laura A ntunes. Produzindo notícias e histórias: algumas
questões em to rn o da relação telégrafo e im prensa - 1880/1920. In: Fenelon,
Déa Ribeiro et ali. M uitas Memórias, Outras Histórias. São Paulo: Olho d ’Água:
Cad; Procad, 2000. pp.14-40; Luca, Tânia Regina de. História de, nos e por
meio dos periódicos. In: Pinsky, Carla Bassanezi (org.). Fontes Históricas. São
Paulo: Contexto, 2005. pp. 111-154; e, especialmente CRUZ, Heloisa de Faria.
São Paulo em Papel e Tinta —periodismo e vida Urbana - 1890-1915. São Paulo:
Educ: Fapesp, 2000.
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Advogados, médicos, farmacêuticos e dentistas da cidade es
tudaram em universidades nas capitais ou em escolas profissio
nalizantes. Escolas pelas quais ventilavam conceitos e ideais de
sociedade calcados em idéias positivistas e sanitaristas oriundas
da Europa11. Muitos deles tornaram -se lideranças políticas e da
imprensa, trazendo propostas à Câm ara Municipal, buscando reordenar a vida urbana por meio da elaboração de leis e de discus
sões promovidas nos jornais locais.
Os almanaques, publicados com a intenção de realizar um
levantamento social e econômico do Estado de São Paulo, constituíram-se em fortes retratos de como os restritos grupos letra
dos compreendiam a si mesmos e a sua cidade (Silva, 2009: 34).
Fortemente influenciados pelos seus patrocinadores, essas publica
ções tenderam a construir, especialmente nas cidades interioranas,
imagens que ventilavam a idéia do novo, muitas vezes sobrepujan
do o velho, ao mesmo tempo em que propunham a disseminação
de padrões de comportam ento dos grupos abastados para os seto
res populares. Dessa forma, a elite letrada utilizava-se da imprensa
visando a redefinir o espaço público de São José dos Campos, pro
cesso pelo qual muitos espaços populares seriam excluídos.
11

O médico e vereador dr. M ário Nunes Galvão, em 1878, formou-se

na Faculdade de M edicina de São Paulo (Caldeira, 1934: 133), assim como o
prefeito de São José dos Cam pos na gestão de 1934, dr. Rodolpho dos Santos
M ascarenhas, form ado em 1932 (Idem: 134). Pela Faculdade de Direito do
Estado de São Paulo form aram -se o Cel. D onato F. M ascarenhas, no início
do século XX (Idem: 132), o dr. Francisco Raphael de Araújo e Silva em 1891
(Idem: 134), o dr. Jorge de Moraes Barros em 1908 (Caldeira, 1934: 141), dr.
D onato M ascarenhas Filho em 1933 (idem: 143); form ou-se pela Faculdade de
Direito do Rio de Janeiro em 1922, o presidente da Associação Esportiva São
José, dr. Lauro Augusto de Almeida (idem: 146), entre outros. A grande maioria
com punha-se de filhos de fazendeiros, todos atuavam profissionalmente, al
guns, politicam ente, na cidade de São José dos Campos.
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A veiculação da imagem de São José dos Campos no Almanaque
Litterario de São Paulo para o Anno de 1881, apresentava uma ci
dade fortemente fundam entada no meio rural, com destaque à
produção agrícola12e às grandes fazendas, distante dos conflitos
de trabalho e da vida citadina.
No Almanaque de 1922 (Monteiro, 1922), o aspecto urbano e
moderno foi ressaltado, visando especialmente à atração de capi
tais industriais13. Produzido por Napoleão Monteiro e financiado
pela Prefeitura de São José, apresentava em suas páginas os prin
cipais edifícios públicos da cidade, o comércio, a indústria exis
tente e os representantes da política e da economia locais. Além
disso, apresentava imagens das principais vias da cidade, com a
presença de grande aglomeração de pessoas, mostrando uma pu
jança nas ruas, elemento típico das metrópoles.
O café e o clima foram destacados em suas páginas com gran
de espaço para as fazendas locais, provavelmente devido à força
política do PRP - Partido Republicano Paulista, principal banca
da estadual, form ada por cafeicultores. Em 1920, a cidade, já com
o solo empobrecido, buscava, na atração das indústrias, a solução
12 A cidade, durante a prim eira m etade do século XX, tinha fortes caracte
rísticas agrícolas. Em relatório de higientista de 1930 a cidade possuía aproxi
madamente 964 sítios e fazendas, sendo a m aior parte composta por pequenas
propriedades de m odestos produtores de café, cereais, cana de açúcar, frutas,
fumo, m andioca etc. A m aior produção era de café, produzido em velhas fa
zendas, com cafezais em decadência, em quantidades m uito menores que as das
cidades vizinhas (Amaral, 1930: 29-30).
13 São José apresentava um a indústria incipiente, atraída por incentivos fis
cais criados no início dos anos 1920. Entre um a m aioria de pequenas olarias
e fábricas de queijos, destacavam-se as fábricas têxteis - Tecelagem Parahyba
S/A (1927), Malharia Alzira, fábricas de telhas - Cerâmica Santa Lúcia de Paulo
Becker e a Telharia de Pedro Calasans - e a Fábrica de loucas de pó de pedra
Santo Eugênio (1921) (Amaral, 1930: 33).
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para a sua economia. Em seus desejos de construir uma nova ci
dade, os patrocinadores do almanaque buscavam, cm suas ações
e a partir de suas próprias concepções, valorizar a modernidade e
apagar alguns estigmas da cidade velha.

RUA 7 DE SETEMBRO
Fig.l: Rua 7 de Setem bro com vista para a lateral do M ercado Municipal,
publicada no A lm anaque de 1922. Nesta, vê-se intenso m ovim ento de pessoas
e comércio. Fonte: Almanach de São José dos Campos para 1922 (Monteiro,
1922: 17).

Em artigos do Correio Joseense aparecem críticas sobre a atu
ação dos condutores de rezes e o trânsito de gado pelas ruas da
cidade. Esses artigos criminalizavam as atividades de transporte
de mercadorias de produtos agrícolas. Ressaltou-se a selvageria
dos condutores de gado que provocavam acidentes (Santos, 2008:
19) e o transtorno causado pelo chiado dos carros de boi (Idem:
26), promovendo uma idéia de incôm odo e insegurança, sobre os
com portam entos considerados rurais.
Nas páginas desse periódico construiu-se um a visão dico
tômica entre cidade e campo. Ao mesmo tempo, na Câmara
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Municipal, estabeleciam-se leis restringindo a atuação de carre
gadores de mercadorias na cidade. Em 1912, foi aprovada a lei
municipal que estipulava horários específicos para o movimento
de rezes nas ruas urbanas, sugerindo que o gado fosse transporta
do em laços (Santos, 2008: 23).
Em 1919 foi apresentado o Projeto de lei n°. 16 pelo vereador
Monteiro Júnior. A partir da aprovação dessa proposta iniciaram-se algumas reordenações no espaço urbano, visando a normatizar o transporte de gado . 14
Os grupos financeiramente influentes de São José dos Campos
buscavam reorganizar a economia da cidade, através de incenti
vos fiscais para as indústrias 15 ou através da instalação da Estância
Hidromineral e Climatérica16, para atender à demanda de doen
14 (...) desapropriar os terrenos necessários para o prolongamento da Rua
Francisco Raphael, até o ponto preciso para, form ando ângulo, dahi encontrar
a travessa da m achina de Delfino Mascarenhas á sahir na Rua Paraíba, estabele
cendo-se po r essa via a passagem de gado, ficando prohibida por outras ruas da
cidade” (Atas da C âm ara M unicipal, 15/10/1919).
15 Os partidários do PRP da cidade, tendo o jornalista e tesoureiro m uni
cipal Napoleão M onteiro e o Prefeito M unicipal e Presidente do Partido, o Cel.
João Alves da Silva Cursino (prefeito em 1906-1910-1913 a 1916-1919 a 1930)
como principais representantes, viam no estabelecimento da Estância de cura
ura risco à autonom ia m unicipal. Alegavam que a própria imagem da cidade
poderia ser estigm atizada pela doença, propiciando a fuga dos capitais, especial
mente os de natureza industrial (Silva, 2009: 22).
16 A chegada de doentes de tuberculose em São José dos Campos, enga
nados pela propaganda da salubridade do clima, foi comemorada por alguns
Médicos, com o o dr. M ário Galvão, dr. Nelson D’Ávila, dr. Rui Dória, dr. Gaspar
Resende, entre outros. Entendia-se que o estabelecimento da Estância Climática
promoveria a estrutura sanitária ao tratam ento de tuberculosos, atraindo em 
preendimentos particulares para a criação de sanatórios; médicos, farmacêuti
cos e doentes com condições financeiras suficientes para pagar seu tratamento,
além de verbas do Estado para suportar a dem anda de pacientes pobres (Silva,
2009: 22).
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tes. No entanto, a cidade se organizava em torno das atividades
rurais, estabelecendo um a série de contatos sociais com os mora
dores das áreas rurais e econômicas, baseada nas trocas de produ
tos agrícolas e de serviços.
Nas prim eiras décadas do século XX, a cidade recebia periodi
camente tropas de burros, charretes e carros de bois, carregados
de mercadorias, trazendo m oradores da zona rural, que vinham,
aos domingos, assistir à missa, e aproveitavam a vinda para, de
pois da missa, vender aves, frutas, verduras, legumes, rapaduras,
talhadas, ou mesmo lenha.
O lucro da venda era com um ente gasto na cidade na aquisição
de produtos dos mais variados, como tecidos, combustíveis para
luminárias, sabonetes, pomadas, entre outros produtos. Nessas
trocas comerciais os m oradores da área rural estabeleciam con
tatos com parentes e amigos, m oradores da cidade, davam uma
passada pelo cemitério municipal e voltavam para casa no final
da tarde (Siqueira, 1994: 27-28)17.
Pequenos produtores e funcionários de fazendas de médio
porte, de segunda a sexta-feira, em tropas de burros e carros
de bois carregados de café, levavam suas m ercadorias para a
Casa de Com issão de Café instalada na Rua D ireita (atual XV
de N ovem bro), logo após a Rua Sebastião H um el, para serem
beneficiadas. Em seguida, essas m ercadorias eram transporta
das, tam bém por veículos de tração anim al, para a Estrada de

17
Essas relações comerciais tam bém foram detectadas pelo aluno de me
dicina Amaral em seu relatório elaborado em 1930: “A não ser os açougues e as
‘casas de com ida’ que funccionam quotidianam ente, só funcciona o mercado
aos dom ingos; então é de ver com o affluem caipiras’ de toda a redondeza, com
os seus anim aes arcados ao peso dos ‘iquás’ cheios de m ercadorias, e o mercado
e a cidade vêm -se coalhados de gente e de m ovim ento” (Amaral, 1930:115).
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Ferro C entral do Brasil (Siqueira, 1994: 177).
Enquanto os habitantes da zona rural vinham estabelecer tro
cas comerciais com os moradores do centro da cidade, proprietá
rios de lojas tradicionais como Badue Cury, visitavam chácaras,
fazendas e pequenas casas nas zonas periféricas da cidade, para
vender seus produtos (Siqueira, 1994, 210). Em ocasiões espe
ciais, os m oradores das ruas centrais da cidade iam visitar seus
tios, prim os e outros parentes, revelando que havia um contato
contínuo de m útua necessidade e de laços. Siqueira relatou que,
em suas férias escolares, permanecia grandes períodos na fazenda
de seu tio, onde, aliás, pitava fúmo de rolo e tomava meio martelo
de pinga com capilé (Siqueira, 1994: 330-331).
Em um a cidade com precárias condições de existência, organizou-se toda um a economia informal, entrecruzando os pobres
moradores das periferias rurais e os habitantes das áreas centrais.
Nhô Zé era um conhecido vendedor, m orador da região da
Rua do Comércio (Siqueira Campos) que, no fim da primavera
e começo do inverno, carregava uma cesta de pinhão cozido no
leite. O am bulante deslocava-se pelas ruas do Comércio, Rua do
Fogo (Sete de Setembro), Largo da Valeriana (atual Praça João
Mendes), Rua Rubião Jr., Rua Direita (XV de Novembro) até o
Largo da M atriz (atual Praça Padre João), vendendo a donas-de-casa, crianças, comerciantes em suas lojas e choferes de carros de
aluguel, 60 unidades de pinhão a um tostão (Siqueira, 1994: 321).
A população, de parcas condições econômicas, angariava di
nheiro para a sua existência em torno de ocasiões especiais da
cidade ou aproveitando-se do pequeno movimento urbano coti
diano (Silva 2009: 26).18 Na rotina diária da cidade, havia outros
18 Havia outros vendedores, com o o Feliciano que, nas manhãs, saía com
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trabalhadores informais que entrelaçavam-se em atividades ne
cessárias à m anutenção da vida urbana.
Os lenheiros passavam na cidade, prim eiram ente, anotando as
casas interessadas em seus serviços. No dia seguinte, carros com
junta de bois despejavam a lenha em frente às casas dos clientes.
Essa lenha era recolhida pelo habitante da casa, ou por um traba
lhador contratado, se a família tivesse condições.
Vendedores de leite fresco de cabra passavam pelas ruas cen
trais com suas criações que, muitas vezes, pastavam nos largos
e praças descampadas da cidade. Ofereciam leite puro, adoçado,
com conhaque ou vinho do porto, que podia ser adquirido em
canecas, jarras ou baldes (Siqueira, 1994: 323). Vendedores de
favos, ou mel em litros, frangueiros, carroça de toucinhos, ven
dedores de ovos, completavam o quadro do comércio, composto
pelas famílias que viviam na periferia ou mesmo nas casas mais
modestas da cidade (Siqueira, 1994: 324-325)19.
um carrinho de um a roda na frente e duas atrás, vendendo frutas da época,
tendo am pla freguesia na Avenida da Estação (atual Av. João Guilhermino) e,
nas tardes, andava com cestas carregadas de am endoim torrado, medido em lata
usada de leite condensado, e de canudos de papel recheados com paçoca. (Idem:
321). N hô Q uim vendia sorvete a um tostão o copo (Idem, Ibidem ). Do bairro
de Santana, vinha um jovem vendedor comercializar pam onhas enroladas em
folhas de caetê. Nos dias de festas e feriados, os vendedores de diversos produtos
aglom eravam -se e disputavam clientes nas praças, em to rno do cinema e da
Igreja M atriz (Siqueira, 1994: 322).
19
Além dos vendedores, havia os m oradores que faziam de tudo um pouco.
N hô Bento, m orad or da Rua Paraíbuna, em um a pequena vila de casas modes
tas, era pin to r de fachadas de casas, caiador de m uros, jardineiro, tosador de car
neiros, criador de frangos e galinhas, carregador de café, magarefe, entregador
de com pras e o que aparecesse para trabalhar, cobrando 500 réis e um prato de
comida (Siqueira, 1994:131). N hô Pedro, m orador da Rua do Fogo, era pedreiro
de profissão, mas exercia outras profissões: carpinteiro, marceneiro, pintor, ele
tricista, encanador, cortador de carne nos açougues e no m atadouro, apanhador
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Na década de 1930, a partir das memórias de Bondesan, tam
bém foi possível encontrar referências a um conjunto de trabalha
dores que viviam na cidade. Valdomiro Cursino entregava jornais
nas pensões. Um rapaz apelidado de Sandeu entregava compras
de armazéns. Dona Vitória mascateava, em cima de uma bicicleta,
para auxiliar o m arido na criação das filhas (Bondesan, 1967: 22).
Esses m oradores viviam em torno dos doentes de tuberculo
se, como form a de aum entar as rendas familiares. Chamados de
caboclos, os m oradores oriundos provavelmente de áreas rurais,
devido ao esgotamento das terras de café, invadiram as cidades
em busca de melhores condições de negócios (Silva, 2009: 28).20
Esses m oradores pobres espalhavam-se pela cidade em mora
dias de um a porta e um a janela, sem veneziana, com uma larga
e forte folha de m adeira protegendo as janelas (Siqueira, 1994:
222). Casas sem assoalho, nem forro, algumas feitas de pau-a-pique, estavam presentes na Rua Direita, Rua de Trás (atual Avenida
São José), Rua do Fogo, Rua do Mercado e Rua do Matadouro
(atual Rua Siqueira Campos), disputando espaços com casas bai

de frutas nas épocas de colheita de abacaxis e laranjas, jardineiro, ensacador de
café e arroz, entre outras atividades (Siqueira, 1994: 239).
20 Produção de café e arroz, entre outras atividades (Siqueira, 1994: 239).
De fato, tanto o trabalho da cadeira de Higiene de Amaral, em 1930, quanto
o relatório de Inspeção Sanitária de Flório em 1944, inform am sobre a presença
crescente de produção de gado na cidade, inclusive pela presença de fábricas de
manteiga e queijo, sendo a produção leiteira em torno de 15.000 litros sema
nais em 1930 (Amaral, 1930: 31), crescendo para 16.000 litros diários (Flório,
1944: 25). Tanto Siqueira quanto Bondesan sugeriram que muitas das terras
envelhecidas pelo café foram adquiridas p or criadores de gado leiteiro oriundos
de Minas, expulsando os agricultores pobres da região, um a vez que a produ
ção de gado necessitava de m enos braços para a produção (Siqueira, 1994: 329;
Bondesan, 1967: 26).
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xas dos m oradores mais abastados, especialmente na Rua Direita
(Siqueira, 1994)21.
Todo um quadro de atividades econômicas, form ado por pe
quenos produtores, que comercializavam seus produtos e que
m ovimentavam a economia e a vida urbana, estava presente nas
ruas e nas casas modestas. No entanto, não tinham voz nas dis
cussões e propostas urbanas para a cidade. Ao contrário, muitas
das leis e propostas dos governantes visavam a afastar esse comér
cio da cidade, percebido como sinal de atraso (Silva, 2009:28-29).
Propostas de m odernidade e reordenação urbana ganharam
corpo, na década de 1930, e buscaram norm atizar esses compor
tam entos e grupos sociais22. Muitos desses desejos de cidade apa
receram no Álbum de 193423. No Álbum de loão Netto Caldeira
21 Essas taperas e casas de m oradores pobres denom inadas de cortiços eram
o principal alvo dos sanitaristas, consideradas sím bolos do atraso brasileiro. De
fato, desde o século XIX, várias concepções consideravam que a melhor forma
de erradicar as epidem ias que assolavam os países ocidentais eram intervenções
na form a de viver dos pobres. Nas décadas de 1930 e 1940, várias moradias de
pobres foram dem olidas no perím etro central, com destaque para a demolição
das casas do lado par da Rua São José pelo prefeito sanitário dr. José Longo,
criando a Avenida São José e propiciando um a visualização da região conhecida
com o Banhado.
22 A ascensão de Getúlio Vargas ao governo federal, após a década de 1930,
através de m ovim ento militar, prom oveu um a série de alterações políticas em
todas as instâncias de governo do Brasil. No m unicípio de São José dos Campos,
a m aior m udança, no cam po político, foi o fecham ento da Câm ara Municipal,
substituída p o r um a Junta Governativa Provisória, em possada em 29 de julho
de 1930, com três m em bros sim páticos ao m ovim ento: o Sr. Arnaldo Cerdeira,
dr. Rui D ória e Austin Tibiriçá, que passaram a definir os projetos municipais,
ancorados nos projetos federais.
23 O Á lbum , produzido p or João N etto Caldeira, foi elaborado graças ao
auxílio da Prefeitura Municipal. Em 31 de janeiro de 1933, o prefeito Cel. José
D om ingues de Vasconcellos recebeu carta oriu n d a da cidade de Paraibuna, de
Eduardo José Camargo, pedindo auxílio financeiro à publicação e justificando
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preponderou a intenção, principalmente da prefeitura municipal,
que patrocinou o livro, de apresentar a cidade Estância de Cura24.
Isto pode ser detectado no fato de as fotos de prédios residen
ciais, religiosos, comerciais, de ruas e instituições serem, em gran
de parte, realizadas em m omentos em que havia parca presença
de pessoas naqueles espaços.
Dessa forma, o fotógrafo, em seus enquadramentos e pers
pectivas, destacou os edifícios, dando aos locais uma sensação de
organização, limpeza e tranqüilidade. Acrescido a isto, identificou-se que as propagandas publicadas no Álbum compõem-se
o pedido um a vez que “(...) essa obra terá grande m érito como propaganda,
especialmente em se tratando de um a cidade como a sua, cujo clima privile
giado attrahe elem entos extranhos vindos de toda a parte” (Arquivo Público
do Município, Fundo Gabinete do Prefeito, Série Correspondência Recebida,
31/1/1933, Cx. N °163-1933). Foi aprovada a com pra de 200 exemplares. Em ju 
lho de 1933, o prefeito dr. Rodolpho dos Santos Mascarenhas, enviou ao Diretor
do D epartam ento de A. M unicipal, outra carta sugerindo a compra de mais
200 exemplares, devido às dificuldades na execução do álbum, “considerando
que realmente esta obra e de real propaganda e de grande utilidade” (Arquivo
Público do M unicípio, Fundo Gabinete do Prefeito, Série Correspondência
Expedida, 20/7/1933, Cx. N° 163-1933).
24

Nessa publicação destacou-se um a seção de nom e São José - Estância

Climatérica, em que elencava várias vantagens a quem se hospedasse na cidade
de São José dos Cam pos: a natureza privilegiada da cidade, destacada num mis
to de discurso cientifico (raios ultravioletas) e imagem mistificadora da nature
za (clima, parques de arborização magnífica, luz benfazeja), interligadas a idéias
sanitaristas; a infra-estrutura urbana, ressaltada pelo conforto das residências e
bangalôs, pela qualidade do serviço de luz elétrica, água, telefone, casas de di
versões e transporte ferroviário; aparelho m édico-sanitário e os equipamentos
existentes na cidade para o tratam ento da tuberculose (aparelhos médicos, pro
fissionais, posto de higiene etc.) ressaltando o isolamento entre sãos e doentes;
a tranqüilidade e ordem da cidade medicinal que a apresentava como segura e
calma na zona residencial e m ovim entada na área central e, p or fim, os baixos
preços. Muitas destas imagens não condiziam com as reclamações e denúncias
encontradas nos jornais (Silva, 2009: 33-34).
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principalmente de atividades ligadas ao aparelho sanatorial: sa
natórios, pensões, farmácias, consultórios médicos, com ausência
total de teatros, bares, entre outras atividades.
As casas modestas e taperas de pau-a-pique não apareceram
na publicação, somente grandes residências, edifícios administra
tivos e com condições sanitárias da área urbana. A zona rural foi
representada pelas grandes fazendas e chácaras. Os sítios e peque
nos produtores foram somente citados. As moradias modestas,
em grande parte habitada pelos pobres, estavam ausentes dessa
edição, em bora povoassem relatórios de higienistas (Amaral,
1930: 173).
Ao ressaltar as imagens de grandes residências, em torno de
ruas arborizadas e, ao esconder a presença das taperas e casas mo
destas da cidade, tentou-se ressaltar a cidade sanitarizada, limpa,
organizada e preparada para as exigências dos novos tempos e
dos que nela pretendiam residir.

Fig.2: M ontagem com im agens da fachada e da área in tern a do Mercado
M unicipal publicado no Á lb u m de 1934, onde se nota a ausência de pessoas,
visando m ais a destacar as linhas do prédio, sua lim peza e organização. Fonte:
Album de S. José dos Campos (Caldeira, 1934: 48).
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Fig.3: Rua D olzani Ricardo. No Á lb u m de 1934, valorizaram belas casas, bem
cuidadas. Fonte: Caldeira, 1934: 48.

Fig.4: Nos relatórios de higienistas constam informações sobre casas modes
tas, como nos arredores da M atriz. Fonte: Flório, 1944:152.

Se as imagens de prédios e residências remetem à cidade sa
nitária e higiênica, arquitetonicam ente preparada para receber os
doentes, outras imagens fortaleceram concepções da cidade mo
derna, com o aperfeiçoamento tecnológico, o estímulo ao consu
mo e à velocidade.
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As imagens de m aior destaque sobre esse aspecto foram as
de carros e negócios em torno do autom obilism o25. No Álbum
de 1934, essas intenções foram vislumbradas nas fotografias da
cidade e de seus moradores, impressas no Álbum. Procurava-se
valorizar os estabelecimentos comerciais que possuíam automó
veis, o poder econômico de determinados moradores, a pujança
econômica de São José, além de sua capacidade de estar atualiza
da frente às grandes metrópoles (Silva, 2009: 41-44).
Toda um a série de m udanças na vida urbana de São José foi
realizada visando a adequar-se a essa condição. Foram propostos
alargamentos, prolongam entos e pavimentações das ruas, tendo
como justificativas o embelezamento estético da cidade e o avan
ço tecnológico que esse processo traria à cidade26. A ausência de
asfalto acabou produzindo incôm odos gerais em torno dos car
ros27.

25 Ao autom óvel foi atribuída, d urante a prim eira década do século XX, a
representação com o um dos mais fortes símbolos de modernização, de riqueza e
status social, de velocidade e presença viva da m odernização e do processo civilizatório pelo qual passava o M undo Ocidental (Savio, 15:20:18-19). Ingressando
no Brasil em 1900, prom oveu grande m udança no cotidiano das cidades.
26 Nas atas da C âm ara M unicipal tem -se a aprovação de vários alarga
m entos, com o das Ruas Direita (1893), Rua dos Bambus - atual Rua Humaitá
(1917), Rua Paraibuna (1920) e Avenida Rui Barbosa (1922), entre outros.
Houve tam bém desapropriação de áreas para uniform ização das ruas Vinte
e Três de N ovem bro (1909) e 24 de Fevereiro, atual Avenida Nelson D’Ávila
(1909) e prolongam ento da Avenida João G uilherm ino (1919). Esses projetos
visavam à criação de um a cidade nos moldes europeus: avenidas largas, para
o trânsito livre dos autom óveis e passeios de fim de tarde, especialmente dos
grupos privilegiados, para olharem e serem vistos.
27 A m aioria das ruas joseenses era sem calçamento, pavimentada com
pedregulhos, no sistema cham ado m acadam e. A p artir da criação da Avenida
M ário Galvão e Rua Carvalho de Araújo, am bicionava-se colocar paralelepípedos nas ruas da cidade (Correio Joseense, 18/4/1935: 04).
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Fig.5: O autom óvel foi ressaltado nas páginas do Álbum de 1934 como um ob
jeto sím bolo da m odernidade, de ostentação e de status. Fonte: Caldeira. 1934.

Fonte: Arquivo Público do M unicípio de São José dos Campos.

Em reportagem de 1935, o Correio Joseense criticou a quanti
dade de pó existente em todas as ruas da cidade; presente no ar
da São José que se modernizava, a poeira aumentava em conse
qüência da velocidade e crescimento do número de veículos que
trafegava nas ruas (Correio Joseense, 16/06/1936, capa). Em 1930,
havia na cidade em torno de 200 automóveis (Amaral,1930: 10).
Nas memórias de Bondesan, destacaram-se as alianças comer
ciais entre choffeures e donos de pensão, visando a ampliar os lu
cros de m aneira duradoura. Como primeiro contato do paciente
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de tuberculose, o chofeur indicava os locais de pousada ou de ali
mentação dos novos m oradores, comercializando essa influência
com o dono da pensão (Bondesan, 1967: 11) 28.
Nas mem órias de Jairo, por sua vez, vislumbra-se um a série
de incôm odos e problemas provenientes dos automóveis: velo
cidade: fumaça, pó nas ruas, barulho do motor, acrescidos dos
riscos de atropelam entos e acidentes automobilísticos. Ao mesmo
tem po, os meios de transporte a tração animal foram desconsid
erados, ou apareceram em segundo plano nessa publicação. Essas
restrições e visões negativas relacionavam-se tam bém ao desejo
de m anter as ruas limpas para o trânsito dos automóveis.
No entanto, grande parte da população necessitava desses
veículos. Além do transporte de café, frutas, verduras e lenha, os
moradores utilizavam desses veículos para se locomoverem, pelo
m enos na década de 1920 (Siqueira, 1994: 99). Essa preferên
cia pelos transportes de tração animal pode estar relacionada aos
preços dos carros de aluguel, revelando que, mais que um com
portam ento baseado em costumes, essa escolha se devia a funções
econômicas, constituindo-se meios de transporte possíveis para
essa população 29.

28 Ao chegar à cidade, em 1935, desem barcou na Estação Ferroviária São
José dos Cam pos. O carro levou-o prim eiro à casa do dr. Rui Dória, na Rua 15 de
Novembro. Após deixou o novo m o rad o r da cidade, o jovem Altino na Pensão
de Fábio Schneider, na Rua Francisco Paes (Bondesan, 1967: 11).
29 Com relação às bicicletas, há referência do grande núm ero delas em todas
as ruas, m ostrando aquele meio transporte com o um a solução barata e popular
na cidade (Bondesan, 1967: 50), operários e mascates a utilizavam para ir tra
balhar; os guardas-noturnos para fazer suas rondas (Bondesan, 1967: 18-22).
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Fig.6: Veículos de tração anim al eram extrem am ente im portantes na vida
cotidiana. Foram deixados de lado nas im agens do Á lbum de 1934, embora
aparecessem de relance em fotos, com o na Av. Rui Barbosa. Fonte: Caldeira.
1934:41 - Arquivo Público do Município de São José dos Campos.

A partir das imagens e conceitos dos periódicos locais, po
dem-se vislum brar os desejos e propostas para a elaboração de
uma cidade m oderna. Concom itantem ente aos desejos dos gov
ernantes, todo um conjunto de sociabilidades existia na cidade,
ligando os m oradores do perím etro urbano aos do rural, em um
continum de experiências e vivências próprias que, muitas vezes,
burlavam leis regionais, determinações ideológicas nacionais e
normas estabelecidas pelos governantes locais, vivências as quais
se procuraram apagar das formas de representações públicas e
de vivências particulares das diferentes pessoas que conviveram
na cidade de São José dos Campos; gente que permaneceu nas
memórias de seus m oradores, nas entrelinhas de documentos e
nas formas de viver nas ruas da cidade.
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ECONOMIA DA DOENÇA EM

SÃ O JO SÉ

DOS CAMPOS
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TÉ a p r i m e i r a m e t a d e dos novecentos São José

/ I

dos Campos viveu um processo de produção, distri-

M

buição e consumo de bens e serviços proporcionados

f~ ~

7

pela economia da doença. Essa realidade era fato para muitos que
viveram na época em que o bacilo de Koch promovia festas nos
pulmões dos moradores. Na época, falava-se inclusive em indús
tria da doença” para reafirmar a força da economia gerada em
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torno dos micuins. O prefeito Rui Dória, da altura de sua profis
são de tisiologista certo dia anunciou: “não precisamos de máqui
nas. Isso é para Taubaté e Jacareí. Precisamos é de doentes (...).
Essa é a nossa indústria” (Bondesan, 1967: 31).
Esta declaração serve como referência para entender a dinamização e crescimento econômico da cidade. Nosso objeto de
análise nos conduz a três im portantes dimensões: doença, cidade
e economia. Procuram os entender como um a cidade pôde fazer
da doença o m ote para o seu desenvolvimento econômico a pon
to de concebê-la um a grande “indústria”. Pretendemos estudar as
formas de com portam ento hum ano resultantes da relação entre
as necessidades dos hom ens e os recursos disponíveis para satis
fazer as demandas da época.
Veremos neste capítulo, como se deu a alocação de capital na
economia do município e como a dinamização desta economia
levou ao crescimento da cidade, a ponto de torná-la propícia para
a instalação das indústrias, principalm ente pós década de 1950.

Da economia dos campos para a economia “dos ares”
No final do século XIX, com a liberalização da economia no
Brasil, surgiram novas relações de trabalho. O país passou por um
período de transição. São José dos Campos, nessa época, enfren
tou um a grave crise econômica. Sua economia, baseada até então
na produção do café, enfrentava problemas de baixa produtivida
de devido à má qualidade do solo (Zanetti, 2008: 47). Para agra
var mais ainda a situação,
parte da população rural m igrou para outras regiões
em busca de seu sustento. Em 1896, o município che
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gou a elaborar um decreto-lei, para conter a perda de
mão de obra no campo (Idem).
Por mais paradoxal que possa parecer, a crise econômica do
município foi driblada pela epidemia de tuberculose que crescia a
cada dia e que assustava os grandes centros urbanos do país. Se a
tísica era um problem a para muitas cidades, São José dos Campos
parecia encontrar nela a solução de seus problemas. Não estava
na terra a riqueza da cidade, mas nos seus “bons ares”.
A fama dos “bons ares” da cidade, tam bém conhecida como
“Cidade Esperança” (Zanetti, 2008: 4) se espalhou prodigiosa
mente ainda no final do século XIX. Enquanto as grandes cida
des como São Paulo procuravam formas de afastar os doentes,
considerados focos de infecção, São José dos Campos acolhia o
excedente tísico que a capital paulista não dava conta de tratar.
Foi, sobretudo, a necessidade de escoamento dos doentes da ca
pital paulista que possibilitou a São José dos Campos se quali
ficar como um a cidade adequada ao tratam ento da tuberculose
(Vieira et. ali, 2009: 160).
A oportunidade de atrair pessoas e investimentos consolidou
e disseminou a fama dos ares de São José, amparada por um for
te marketing em jornais e revistas. Dessa forma, conseguiu-se
transformar um a situação desfavorável em oportunidades. Foi
por meio da doença que a São José acolhedora conseguiu realizar
melhoramentos urbanos e m odernizar seu espaço.
O ideal de modernização, impulsionado pelo capitalismo de
início do século XX, exigia a estrutura de uma ampla rede de ser
viços. Sistema de água e esgoto, energia elétrica, telefonia, cui
dados com limpeza e ampliação das vias de circulação eram as
novas condições impostas aos centros urbanos. O “espaço, agora
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m oderno, deveria ser limpo, belo, salubre, dinâmico e eficiente
para abrigar a produção da m odernidade” (Zanetti, 2008: 31).
Na contram ão dos rumos da modernização nacional, a cidade
de São José dos Campos, especializada no tratam ento da tuber
culose, teve que atrair novos em preendim entos visando à melho
ria das condições sanitárias da população local e o atendimento
aos doentes que chegavam à cidade. Para a administração pública
era clara a nova condição de São José dos Campos como cidade
sanatorial, já no início do século XX; em bora os meios para tal
fim fossem possíveis somente em 1921, graças a um empréstimo
junto ao Estado e a empresas privadas de São Paulo (Vieira et. ali,
2009: 180).
Além da prim eira rede de esgotos de 1921, foram dessa época
reformas urbanas como “a descida da estação de trem , passando
a funcionar na avenida hoje conhecida como Sebastião Gualberto
(1924) e a construção do centro de saúde (1932)” (Cunha, 2007:
21). Com a pouca arrecadação dos cofres públicos e a falta de in
vestimentos privados mais vultosos que atendessem a progressiva
demanda devido ao aum ento demográfico, a cidade não conse
guiu acom panhar estruturalm ente o ritm o de crescimento, ex
pondo assim, a sua precariedade.
O preconceito que existia em relação à doença e aos doentes
não anim ou os investidores (Bertolli Filho, 1996: 14). Segmentos
da sociedade viam na condição de estância a saída para resolver o
problema sanitário da cidade, no entanto, a readequação urbana
seria um a exigência da prefeitura sanitária para melhor atender
à dem anda de doentes. Era necessário, para tal, dotar a nova es
tância de hospitais populares, casas de cura e de repouso, ambu
latórios e serviços técnicos especializados, fiscalizar hotéis e casas
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de pensão, orientar as novas construções e aparelhá-las com os
requisitos m odernos de aeraçào (Correio Joseense, 17 de março
de 1935: 1).
Com a condição de estância climática, as rendas do municí
pio seriam aplicadas no desenvolvimento da cidade em função da
principal atividade econômica: o tratam ento da tuberculose. Isso
se verificou poucos meses após a assinatura do termo que deu o
título a São José dos Campos. Foram divulgados os pedidos de
crédito da prefeitura no valor de R$ 60.000$000 (sessenta contos
de reis) ao governo estadual para a construção de novas estradas
(Correio Joseense, 7 de julho de 1935: 4). Bem como foi noticiado
o empréstimo de 4.500:000$000 ao governo do Estado. A prefei
tura enviou o relatório à sede do governo expondo as condições
gerais de um contrato de 15 anos com juros de 9%. Foi exposto
no relatório que o dinheiro seria usado nos serviços de calçamen
to da cidade, esgoto e abastecimento de água (Idem, 22 de agosto
de 1935: 1).
Por outro lado, se os doentes traziam possibilidades de m o
vimentação econômica no município, traziam também grandes
dores de cabeça. Isto porque, nem todos os tuberculosos que
chegavam tinham dinheiro para pagar suas despesas, eram “mi
grantes compulsórios”, criando na cidade uma situação constran
gedora onde os pobres doentes se tornavam mendigos (Cunha,
2007: 24).

Sanatórios e pensões
Os

sanatórios

foram

os grandes estimuladores do desenvol

vimento econômico do município, bem como as pensões, que re
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cebiam os doentes com m enor poder aquisitivo. Isso para se ter
um a idéia da importância dos sanatórios em 1935 na cidade de
São José dos Campos e Campos do Jordão1, cidade de alta altitu
de que tam bém se destacou na cura da tuberculose, Vianna nos
apresenta alguns dados:
75,8% dos leitos para tuberculosos do Estado e 91,4%
dos leitos pagos localizavam-se nas duas cidades. Em
1953, somadas à capital (...), representavam 72,7% do
total de leitos e as duas últimas cidades albergavam
91% dos leitos pagos. Eram ainda as únicas cidades a
contar com diversos estabelecimentos para o tratamen
to da tuberculose, todos de propriedade privada, em
contraste com as instalações amplas e únicas nas de
mais cidades (Vianna, 2004: 137).
A construção de estabelecimentos sanatoriais teve grande im
portância para a economia da cidade, ao estimular o mercado
da construção civil, exigir mão de obra especializada e o consu
m o de materiais de construção. Nas décadas de 1920 e 1930 as
obras estruturais m ovim entaram o setor da construção civil no
município. Tanto que Zanetti observou no relatório de inspeção
sanitária de 1944, feito pelo médico João Flório, que a construção
civil aparece em prim eiro lugar dentre os principais segmentos da
época (Zanetti, 2008: 33).
Ao funcionarem, os sanatórios atraíam doentes, que traziam
capital financeiro para a cidade, geravam empregos, e estimula
vam o comércio da alimentação, dos artigos de higiene pessoal,
de roupas, de farmácias, de transporte, etc. Além disso, animavam
1
Cam pos do Jordão, região de alta altitude, localizada na Serra da
M antiqueira, foi outra cidade que se destacou na cura da tuberculose no início
do século XX.
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os espaços de lazer e turism o com as festas, os bailes, o cinema,
dentre outras atividades culturais.
Em Ilha da Esperança, o jornalista José Dias Leme relatou a saga
de Belmiro Bueno, possivelmente um nome fictício utilizado para
retratar a experiência de um pai que acompanhava a filha tuber
culosa em tratam ento no sanatório Samaritano em São José dos
Campos. Leme descreveu a impressão que Belmiro Bueno teve de
algumas donas de pensões existentes em São José dos Campos:
(...) talvez por defeito de educação moral, são ambicio
sas e interesseiras, indiferentes a dor, vendo tudo atra
vés do lucro do negócio e das vantagens do dinheiro,
alegando o risco que correm ao tratarem de pessoas
portadoras de doenças contagiosas (Leme, 1944: 90).
Se na década de 1940 o funcionamento de algumas pensões
era precário no quesito higiene e condição sanitária, conforme
relato de Leme; na década de 1920 essa condição era muito mais
agravante. As condições insalubres dessas pensões fizeram com
que o Serviço Sanitário interditasse os estabelecimentos fora das
expressas determinações do Código Sanitário.
No entanto, algumas pensões e hotéis tinham certos direitos
concedidos, o que dependia, dentre outros fatores, das influên
cias políticas. Em janeiro de 1921 as autoridades determinaram
um prazo de 15 dias para o fechamento dos hotéis Rio Branco,
Pensão Central, São José e Sanatório Pensão2. As pensões dispu
nham de um a relevância econômica e social na cidade de São José
dos Campos, um a vez que eram principais fontes de renda (Cf.
Correio Joseense, Anno II, 23 de janeiro de 1921).

2

Os estabelecimentos m encionados foram intim ados a providenciar sua

regularização com as autoridades sanitárias.

265

Transporte, marmitas, jogos de azar e escarradeiras
É

c u rio so

a n a lisa r

a disputa entre os comerciantes para mo

nopolizar a rede de prestação de serviços, notadam ente a rela
cionada ao transporte de doentes vivos e mortos. Leme fala do
sumiço de alguns hóspedes com destinos para o além:
Algum hospede que na véspera jantara com os compa
nheiros, no outro dia não aparece mais e, ao ser notada
a sua falta, só dias depois, é que se sabe de sua morte.
É que, para não alarmar os hóspedes, ninguém nada
vê do que se passa, uma vez que o m orto, não raro, é
transportado à noite, pela janela do quarto, para o ne
crotério.
O agenciamento de doentes é um a das máculas da ci
dade, por haver gente que anda a ludibriar os infelizes,
negociando alojamentos como quem ganha uma cor
retagem macabra no trafico dos tuberculosos (Leme,
1944:91).
Muitos comerciantes ganharam dinheiro com os carros fune
rários, principalmente depois que foi proibido o aluguel de trans
porte com um para corpos vitimados pela tuberculose, com des
tino ao cemitério municipal ou à estação (Correio Joseense, anno
VIII, 3 de fevereiro de 1927).
Os jogos de azar tam bém m ovim entaram considerável capital.
Segundo José Benedito Moreira, quase todas as pensões tinham
os seus cambistas do jogo do bicho e os m eninos que entregavam
os jogos nas pensões. Senhor Moreira conta como conheceu as
pensões:
eu tinha um amigo [...], tinha dez, onze anos... o irmão
dele era gerente de um chalé de bichos, chamava-se
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banco lotérico... Ali na Rua Quinze... E ele deu um ser
viço pro irm ãozinho dele, pra ele ir levá, ir buscá os jo
gos, por que muitos tuberculosos eram cambistas, tem
cambistas nos sanatórios tudo [...]. Eles fazia o jogo e
passava [...] para o Ivan, Ivan Mimese, e eu ia junto com
ele na bicicleta, e a gente trazia os jogo pra sede aqui
né, depois eles confiriam, e a tarde vinha o resultado e
m andavam pagá a turm a (Moreira, 2010).
O negócio ligado ao fornecim ento de m arm itas foi outra for
ma de captação de rendas para muitas pensões, um a vez que nem
todas forneciam alimentação (Moreira, 2010).
O mercado das escarradeiras ganhou espaço quando, p u 
blicamente, passou a se condenar a prática do escarro em vias
públicas e a divulgar o perigo que representava esse com porta
mento para a saúde pública. Escarradeiras das mais variadas for
mas, materiais e estilos começaram a ser fabricadas. A de bolso,
por exemplo, poderia ser adquirida na Casa Fretin, em São Paulo
(Correio Joseense, Anno I, São José dos Campos, 18 de abril de
1920). Jarbas Dias Ferreira, que trabalhava em um a oficina de en
canamento, instalou muitas escarradeiras nos banheiros públicos
freqüentados pelos tuberculosos em São José dos Campos, aten
dendo a m unicipalidade como form a de cum prir as norm as do
serviço sanitário (Ferreira, 2010).

A viva indústria da morte
A

d o ença

e

o

ó b ito

causados pela tuberculose deram vida à

morta cidade de São José dos Campos (Zanetti, 2008: 61). Zanetti
observou que a m orte m ovim entou várias áreas da economia lo
cal, atraindo investimentos e criando empregos.
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Como já foi dito anteriorm ente, o escoamento de doentes
para as cidades de Campos do Jordão e São José dos Campos não
só incentivou a economia do m unicípio como tam bém acarre
tou um a série de problemas urbanos no seu início. José Benedito
Moreira, nascido em São José dos Campos na década de vinte,
alfaiate, nos fala um pouco de suas memórias e histórias que ou
viu contar. Segundo ele, as pessoas embarcavam na estação (Rua
Sebastião Gualberto) e eram levadas às pensões ou sanatórios. Os
que não conseguiam vaga nas pensões passavam a m orar nas ruas
de São José, aum entando o perigo e a incidência de óbitos.
José Benedito nos conta que antes da construção dos sana
tórios, na Avenida da Estação, (hoje Avenida João Guilhermino)
m oravam ali pessoas ligadas à Sociedade São Vicente de Paulo e
que inauguraram um am bulatório para acolher os doentes que
moravam nas ruas (Moreira, 2010), obviamente um local mais de
m orte do que de tratam ento propriam ente dito. Tanto isso é ver
dade que, em janeiro de 1924, ano de inauguração do Sanatório
Vicentina Aranha, o Correio Joseense publicou a notícia de que a
Câmara Municipal autorizou a ampliação do cemitério (Correio
Joseense, 27 de janeiro de 1924: 3).
A alta taxa de m ortalidade fez com que outras medidas pú
blicas fossem tomadas em torno da m orte. A lei municipal n°.
145, de abril de 1924 isentava do imposto de indústria e profissão
pelo prazo de 10 anos os estabelecimentos funerários que forem
fundados na cidade (Idem, 27/4/1924). De acordo com Zanetti,
além da expansão do cemitério, fábricas de mosaicos e produtos
cerâmicos, assim como túm ulos de m árm ore passaram a ser ins
talados na cidade (2008: 60).
Em março de 1930, um projeto de lei concedeu à Santa Casa
de Misericórdia de São José dos Campos a exclusividade sobre o
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serviço funerário da cidade, que iria da fabricação de caixões e
artigos funerários e sua venda, até o serviço do transporte fune
rário. Esta, porém , poderia terceirizar o serviço funerário (Ata da
Câmara Municipal de São José dos Campos, 1930: 12). O Correio
Joseense em 1925 registrou a presença da Companhia ítaloBrasileira de Seguros Geraes na cidade, interessada no crescente
mercado de São José dos Campos (Apud. Zanetti, 2008: 61). O
município tinha um
coeficiente de mortalidade por tuberculose atingindo
valores de 1.489,31 por 100.000 habitantes, muito su
periores aos encontrados no município de São Paulo,
no mesmo período, caracterizando grande invasão de
óbitos no município (Zanetti, 2008: 85).
Para um setor de mercado que dependia da morte, alta taxa de
mortalidade era sinônim o de alta taxa de lucro.

Tônicos e licores: a indústria milagrosa
No

sétim o

v o lum e

do Boletim de Pneumologia Sanitária, José

Rosemberg reservou um espaço para descrever os meandros da
luta contra a tísica que, desde a Roma antiga, procurou as “mais
bizarras, absurdas e m onstruosas” receitas para a cura. A impo
tência da medicina frente à força do bacilo de Koch abriu cami
nho para o charlatanismo, ilusória esperança dos doentes, até iní
cio do século XX (1999: 22).
No Boletim Médico de 1933 um artigo intitulado Tuberculose
e charlatanismo therapeutico denunciava as propagandas enga
nosas dos preparados farmacêuticos, xaropadas e garrafadas que
prometiam a cura da tuberculose. Lê-se no Boletim Médico:
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É passada a época do succo de agrião e do caldo de
bananeira, do creosoto e do sangue de boi aos copos.
Estamos na época do tratam ento hygienico-dietetico e
dos processos cirúrgicos (Boletim Médico, N. 6,1933:1).
Dentre as receitas milagrosas que combatiam a tuberculose
destacava-se o Vinho Saint Courflor. Nessa especulação contra a
doença apareceu até “leite antituberculoso”, chocolate e leite bactericida fornecidos no mercado pela Nestlé. Injeções de solução
concentrada de açúcar cristalizado, - tratam ento difundido na
França após a Primeira Guerra Mundial, em que todos os solda
dos eram obrigados a se submeterem às injeções - também pro
metiam dar sumiço nos micuins.
Entretanto, um dos grandes golpes do charlatanismo na busca
pela cura da tísica ocorreu na Alemanha, a Vacina Friedmann.
Após uma forte propaganda e a popularização de seu uso em toda
a Europa, estudos constataram que a fórm ula não surtia efeito no
tratam ento da tuberculose. Apesar das comprovações, a eficiência
do marketing alemão promoveu revolta de doentes em sanató
rios exigindo o retorno do tratam ento com a vacina (Rosemberg,
1999:23).
_________________

'J ^

“ *T U B E R

C U L

_

O S E ”

VACCINA DE FRIEDMANN
Approvaila (x la 0 . >•'. S. P . — iadiaada do tr a ia ia r o to da lu b e rc u lo v r cnron p«*r«BtWa
4 i péMoaa fraca* a àa que coovlvrm «□> am M rnlf U fertmale
A4o*ta4a i r m a t U n o i U n a P tU rla MlHtar
D M rlrta K H tra l v m
S aaalvrta B. BabaaUU, n a U m < U u d a é a Pa*aaá>
KACONTRA-SE NA* M tN C IP A E S PHAJUIAClAi X DB0CARIA9

Vaccina de F rlídm ann — Emulsão fraca (ganz schwache)
”
media (schwache) . . . .
V"
forte (starke) .............
”
Bovina (Rindermittel)

Fig.l: Uma vez que as terapias e m edicam entos europeus eram considerados mo
delos a serem seguidos pela medicina mundial, a Vaccina de Friedmann, mesmo com
a com provação de sua ineficácia, continuou a ser utilizada.
Fonte: Boletim Médico, armo II, N° 14, agosto de 1934.
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Um camelô que passava os dias nas calçadas da Avenida São
João no Rio de Janeiro recebeu voz de prisão, pelas duvidosas
qualidades medicinais do sabão inglês que vendia. Segundo o am
bulante, o sabonete foi produzido por um certo dr. Rolls Royce.
Bom de papo e de venda, tal mercadoria era vendida aos brados
anunciando curar “desde callos até tuberculose galopante” (apud
Bertolli Filho, 1993: 529).
Propagandas que anunciavam a eficácia do uso de injeções
isotonizadas de água do m ar em substituição a um soro regu
larmente utilizado pela medicina de época, mais apropriado ao
tratam ento, acabavam agravando o quadro dos pacientes. Dessa
mesma natureza estavam os compostos à base de sais, ácidos ou
metais (Ouro e Cobre), comumente desenvolvidos por farmácias
e laboratórios (Boletim Médico, Anno II, N. 14,1934:14). Tônicos
e licores à base de sangue de boi, óleo de fígado de bacalhau, pacová3 e malte eram medicamentos facilmente encontrados no
mercado.

3 Planta m uito utilizada durante o século XIX e início do XX no tratamento
de grande parte das doenças.
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O crescimento da indústria dos milagres e da esperança veicu
ladas em almanaques, revistas e jornais contou com a permissão e
consentimento do Departamento de Saúde Pública. Em anúncio
publicado em 19 de novembro de 1922 verificamos a prática da
fabricação caseira de medicamentos.
Anthero de Paula Madureira, dono da Farmácia Madureira,
fabricava o “sabonete de ácido crisophanico” que prometia curar
quaisquer “affecções da pelle”; o “Xarope Peitoral de Espelina,
Tolú e Jatahy” para o tratam ento de “bronchites grippaes” que ga
rantia a cura de pessoas acometidas pela tísica em menos de dez
dias. Nos compostos milagrosos, licores, óleos, receitas caseiras,
ervas medicinais, vacinas e demais fórmulas terapêuticas foram
concentradas as forças da esperança de cura dos tuberculosos.
Os preparados balsâmicos estiveram sempre presentes no coti
diano dos tuberculosos e podem ter sido, inclusive, a consolação
para muitos dentro de um contexto de desesperança.
Com petindo e muitas vezes ganhando dos tratamentos médi
cos pautados em estudos avançados e comprovações científicas,
essas práticas populares invadiram farmácias e laboratórios, ge
rando lucro e expandindo indústrias, tendo como fonte de en
riquecimento a perspectiva da salvação alimentada pelo doente.
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O poder das farmácias
A

in d a

no

in íc io

da década de 1920, antes de São José dos

Campos se tornar efetivamente local de tratamento de fimatosos, já havia um “projeto de aquecimento” do comércio joseense
visando ao aum ento da receita municipal. Tais pretensões foram
concretizadas com o estabelecimento de uma nova legislação tri
butária, a Lei n° 133, de 28 de outubro de 1922. Já no primeiro
artigo verifica-se o apoio em ceder mais oportunidades a certos
ramos comerciais, dentre eles o farmacêutico.
No prim eiro artigo dessa Lei constam as condições para aber
tura de comércio ou indústria na cidade. O interessado deveria
comunicar à prefeitura sua pretensão e pagar, em princípio, seis
mil réis pelo alvará e mil réis de emolumentos. Contudo, consta
no segundo artigo da mesma legislação a isenção da taxa de aber
tura de estabelecimentos aos médicos, advogados, farmacêuticos,
dentistas e engenheiros, “(...) por força de seus titulos acadêmicos
ou diplomas escolares” (Correio Joseense, Anno III, N° 140, 3 de
dezembro de 1922). A obrigação prevista em lei desses tipos de
atividade se resumia na comunicação da abertura do comércio,
indústria ou exercício da profissão à prefeitura.
Apesar da isenção das taxas para abertura do estabelecimen
to comercial, às farmácias e drogarias eram afixados os impostos
anuais. As farmácias de “prim eira classe” pagavam 400$000, en
quanto a de “segunda classe” deveria pagar 800$000. Já as dro
garias e empresas de produtos químicos deviam anualmente à
prefeitura 200$000 para produção em alta escala e 125$000 para
produção em pequena escala (Correio Joseense, anno III, N° 142,
21 de dezembro de 1922).
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Com o aum ento dos estabelecimentos farmacêuticos na cida
de de São José dos Campos houve necessidade de tentar regu
lam entar a atuação dos comerciantes. Em relação aos dias dos
plantões das farmácias, por exemplo, foi feito um rodízio para
beneficiar proprietários e doentes. A cada dia um a farmácia dife
rente abria atendim ento em regime de plantão, noticiada ao pú
blico no Correio Joseense.

Fig.4: Farm ácia Paulista.
Fonte: w w w .Camarasjc.sp.gov.br/promemoria, Iconografia.
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Em 26 de abril de 1935, o Prefeito Sanitário dr. Leovigildo
Trindade decretou o Acto 280, que obrigava os estabelecimentos
comerciais de São José dos Campos a encerrarem suas atividades
às 18 horas. O Correio Joseense noticiou, contudo, o descontenta
m ento da população com relação ao fechamento das farmácias
nesse horário:
As pharmacias, por sua vez não podem ter horário de
fechamento antecipado ao do commercio em geral, por
quanto, seus interesses estão ligados por um intercâm
bio natural a todas as actividades, devendo, a nosso ver,
ser m antido o horário antigo, a menos que os interes
sados lembrem um a formula que concilie os interesses
(Correio Joseense, n° 26, 2 de maio de 1935).
Nas edições posteriores do Jornal seguem reiterados apelos
para que o prefeito sanitário revisasse o Acto 280. A argumenta
ção apresentada pelo articulista do jornal pautava-se, principal
mente, na questão da população ser formada em sua maioria por
tuberculosos (cerca de mil tísicos), cujo tratamento dependia do
fácil acesso ao comércio de medicamentos. Para o jornal:
O facto da creação da Prefeitura Sanitaria, por si só attesta a necessidade de um serviço permanente de soccorro publico, o qual só pode ser executado pelos snrs.
médicos com o indispensável auxilio das pharmacias
(Correio Joseense, N° 27, 19 de maio de 1935).
Após o assunto ser amplamente discutido e polemizado em
diversas edições, a Prefeitura Sanitária acabou se rendendo ao
apelo popular. Permitiu-se o plantão de duas farmácias aos do
mingos e estendeu o horário de funcionamento durante a sema
na para as 20 horas.
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Insatisfeito com a decisão, o articulista do Correio Joseense
questionou o horário limite de funcionamento das farmácias
considerando essa determinação injusta, um a vez que o encerra
m ento de expediente dos bares, restaurantes e lanchonetes estava
determ inado para as 24 horas, mediante pagamento de um im
posto à prefeitura no valor de 50$000. Esse privilégio, segundo
reclamação, tam bém deveria ser concedido às farmácias, sobretu
do devido à sua im portância para a população joseense (Correio
Joseense, N° 29,4 de junho de 1935).
As matérias sobre o fechamento das farmácias continuaram
até meados do mês de julho, quando a Prefeitura Sanitária final
mente atendeu à solicitação do jornal e às exigências dos proprie
tários de farmácias (Santos; Colombani, 1997: 17-18). Esse fato
nos remete à im portante posição que as farmácias representavam
no cenário político e econômico de São José dos Campos.
Trabalho e Doença
Os

d o en tes

não

foram

im portantes apenas por trazerem re

cursos financeiros para a cidade, sobretudo porque representa
vam reservas de mão de obra especializada, prontam ente aprovei
tada pelo mercado local. Muitos doentes contribuíram com suas
especialidades e experiências nos diversos setores da sociedade.
De acordo com Rosemberg, doentes com profissões definidas
trabalhavam enquanto se tratavam (geralmente com
pneum otórax) ou, conforme os recursos econômicos,
instalavam seus próprios negócios: alfaiatarias, sapatarias, barbearias, lojas de arm arinhos, bares, etc. Alguns,
intelectualizados, movimentavam o jornalismo, mon-

278

tavam peças de teatro e, conforme os dotes artísticos,
davam recitais pagos. Muitos deles constituíam família,
casando-se com habitante local. Alguns ingressavam na
política, vários se elegeram vereadores e um chegou a
prefeito da estância (Rosemberg, 1999: 20).
É im portante lem brar que o impulso maior para que São José
dos Campos saísse da condição de cidade economicamente rural
foi a criação da Estância Climatérica e Hidromineral em 1935.
Dois fatos podem ser notados a partir dessa condição: a rápida
m udança na divisão do trabalho municipal e a forte participação
dos tísicos nesta transformação. Segundo Vianna, em 1938,
a população rural representava 73,5% da população e
69,8 da população economicamente ativa estava ocu
pada como lavrador ou trabalhador agrícola. Setenta e
quatro por cento do total dos doentes tuberculosos tra
balhavam no setor agropecuário (Vianna, 2004: 121).
Os índices existentes comprovam a importância desse seg
mento na sociedade joseense. Os tuberculosos que moravam
na cidade correspondiam cerca de 10% da população urbana.
Segundo Vianna, “54,4% encontravam-se ocupados, sendo a
m aior parte comerciários e comerciantes, contadores, profissio
nais liberais, ocupantes de pequenas profissões e funcionários
públicos” (Idem: Ibidem).
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Considerações finais
A

presen ça

de

tu bercu lo so s

na cidade, além de injetar di

nheiro no município, tam bém possibilitou a eles participar da
vida política. Os tísicos não foram apenas tratados como passivos
clientes, mas assumiram postos de trabalho que iam da agrope
cuária até o poder público. Diversos são os relatos de doentes que
chegaram e logo se adaptaram ao mercado de trabalho, por mais
paradoxal que isso possa parecer, dado o perigo de contaminação
que representavam para a sociedade.
Doentes forasteiros, um a vez curados, acabaram perm ane
cendo na cidade. Alguns por afeição ao município, outros por
se firmarem profissionalmente, outros ainda por ganharem pro
jeção política. A cidade de São José dos Campos deve à presença
dos doentes a sua transformação urbana, bem como o estímulo
financeiro que a fase sanatorial proporcionou aos cofres públicos
como tam bém a força de trabalho que a modernização do espaço
solicitava.
Não podemos deixar de perceber tam bém que a força da do
ença na cidade e, em decorrência disso, a perda de sua autonomia
política, abriu condições para as negociações entre os políticos
locais e a prefeitura intervencionista dos prefeitos nomeados pelo
governo estadual. A doença foi o meio de defesa da autonomia
do m unicípio que a prefeitura sanitária havia interrom pido.
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M rentes da literatura médica pressupunham que o tratam ento da tuberculose estaria intimamente ligado à

salubridade do clima. Desta forma, a transferência compulsória
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dos doentes para lugares específicos de tratam ento, as chamadas
Estâncias Climatéricas ou Climatoterápicas, seria a forma mais
garantida de alcançar a cura além, evidentemente, de isolar os fo
cos de contaminação, evitando que os principais centros urbanos
cedessem à epidemia (Rosemberg, 1999: 18).
Neste capítulo, buscamos discutir as bruscas mudanças ocor
ridas no cotidiano e na vida dos doentes tuberculosos. Forçados
pela política de segregação, praticada no Brasil no início do sé
culo XX, tuberculosos partiam de suas casas em busca de cura,
internando-se em sanatórios, geralmente localizados em cidades
distantes de seus respectivos locais de origem.
Sendo a tuberculose um a doença de difícil tratam ento, não
raro muitos desses doentes perm aneciam meses ou anos afasta
dos de seus familiares e amigos. Muitos acabavam abandonados
pelos seus entes queridos. Esquecidos pelas famílias buscavam,
nas cidades de tratam ento, consolo para os seus males.
De acordo com o historiador Cláudio Bertolli Filho, a idéia do
isolamento como terapia para a tuberculose tem origem nos es
tudos do médico Herman Brehmer que, em 1854, criou na Silésia
o prim eiro centro de tratam ento exclusivo da moléstia:
A premissa que orientou Brehmer [...] residia na supo
sição segundo a qual inexistiam casos de tísica entre os
habitantes das montanhas. Em conseqüência os médi
cos alemães concluíram que a tuberculose era resultado
da circulação precária do sangue no coração e nos pul
mões, sendo que a perm anência dos consuntivos nas
regiões altas revitalizaria as funções orgânicas em geral
e, em especial a dos pulmões, viabilizando a cura dos
contam inados (Bertolli Filho, 1993: 122).
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Desta forma, as regiões de elevada altitude e baixas tempera
turas, como a Suíça, passaram a ser consideradas as mais propí
cias ao tratam ento da tuberculose. Muito embora tal teoria tenha
sido desmentida pelas novas descobertas médico-científicas do
fim do século XIX e início do XX, a “mudança de ares” continuou
sendo prescrita como terapia até meados da década de 1950. A
crença na climatoterapia, aliada às dificuldades do tratamento
domiciliar e ao preconceito em torno da doença fizeram das es
tâncias de tratam ento destino indiscutível para os tísicos (Bertolli
Filho, 1993:310-311).
No Brasil, como alternativa para aqueles que não poderiam
bancar um a luxuosa estada nos Alpes Suíços, surgiram, com o
passar dos anos, diversos centros de tratamento, dos quais pode
mos destacar Belo Horizonte, Campos do Jordão e São José dos
Campos.
Fig.l: Capa do Boletim Médico' (Anno
I, n° 7, out/1933). Fonte: Arquivo Público
do Município de São José dos Campos.
1

O Boletim Médico, periódico de

cunho científico-sanitarista, que circulou
na década de 1930, enfatiza a questão da
m udança de ares com o elem ento indis
pensável no tratam ento de doentes pul
monares, porém , entende tal terapia por
uma nova perspectiva. Segundo o dr. Ivan
de Souza Lopes, médico sanitarista de São
José dos Cam pos e um dos redatores des
se periódico, não podendo o doente reti
rar-se para locais com as características
geográficas da Suíça, o ato de m udar-se
de cidade bastaria, considerando-se que os choques de tem peratura e
seriam o verdadeiro responsável pela cura (Boletim Médico, 1933).

A cidade de São José dos Campos, embora distante dos pa
râmetros topográficos e climáticos da Suíça, passou a ser consi
derada detentora de um clima “maravilhoso” para os doentes do
peito segundo um a forçosa propaganda instaurada no início do
séc. XX, pela imprensa local e pelos poderes públicos (conforme
podemos verificar na Figura 1).
O diagnóstico da tuberculose, contudo, não implicava apenas
na m udança geográfica do paciente, mas num a ruptura em di
versas instâncias de sua vida, tanto no âmbito social, profissional
e familiar.
Afastado de sua terra natal, o doente desvinculava-se progres
sivamente de seus antigos núcleos sociais e muitas vezes fami
liares. Muitos não retornavam às suas cidades de origem após a
cura. Em São José dos Campos são abundantes os exemplos de
indivíduos que se estabeleceram definitivamente na cidade após
a alta médica, casando-se, constituindo famílias e criando novos
círculos de amizades.
Neste contexto, nossa proposta é pensar o paciente tubercu
loso de São José como indivíduo deslocado de seu espaço social
original, buscando compreender o impacto da tísica nas relações
sociais do doente, e como isto influiu em sua permanência na
cidade.
Utilizaremos como fontes alguns depoim entos orais de anti
gos pacientes dos sanatórios e pensões joseenses, recolhidos pelo
Núcleo de Pesquisa Pró-M emória. Iremos também nos valer de
relatos de memorialistas como os de Nelly Toledo Cesco, Altino
Bondesan e Rodolfo Lima M artensen, além de diversas produ
ções acadêmicas sobre o tema.
Além da distância geográfica, a barreira social criada pelo pre
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conceito e pelo medo da contaminação inviabilizou uma série de
relações: a doença separou famílias, afastou pais e filhos, dividiu
cônjuges, alterando os rumos de diversas histórias de vida. Deste
m odo as trajetórias pessoais dos doentes nos permitem compre
ender com m aior propriedade a São José sanatorial: abarrotada
de forasteiros, os quais, aos poucos, recriam suas relações sociais
e assim alteram significativamente a dinâmica social e econômica
da cidade.

O preconceito no âmbito familiar
D

e

a c o rd o

com

a pesquisadora Ângela Pôrto, até as primei

ras décadas do século XX, o preconceito em torno da doença do
peito não atingia apenas o portador, estendendo-se aos familia
res e àqueles com os quais tais doentes se relacionassem (Pôrto,
2007: 46). Desse modo, podemos inferir que a existência, entre
os mem bros de um a família, de um caso de tuberculose, atuava
muitas vezes como um testemunho para a comunidade acerca da
confiabilidade física e moral daquela família. Ou seja:
A m orte por tuberculose numa família era estigmatizante, pois a moléstia estava associada a algum obscuro
defeito hereditário, ou mesmo à pobreza [...] Ser tuber
culoso era uma pecha. Quando aparecia um caso de
tuberculose na família era escondido, então, ‘Fulano
tem um a mancha no pulmão’, uma coisa qualquer...
Ninguém falava em tuberculose, não se mencionava.
Quando um indivíduo era noivo e descobria que a noi
va ficara tuberculosa, ele desmanchava o casamento
(Pôrto, 2007: 46).
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Aldo Villas Boas, médico sanitarista carioca com atuação fun
damental na luta contra a tuberculose na década de 1930, endossa
essa visão. De acordo com Villas Boas, muitas famílias ocultavam
a existência de um caso de tuberculose entre os seus, de modo
que aquelas que possuíam maiores condições financeiras trata
vam logo da transferência do paciente, evitando que a comuni
dade descobrisse a doença (Villas Boas Apud. Pôrto, 1995: 130).
Bertolli Filho nos diz que a doença era um a espécie de “mácula
inibidora da teia da sociabilidade da família envolvida” (1993:
310). Desta forma, a transferência do doente para as estâncias ti
nha por vezes, uma motivação m uito mais social do que médica.
Segundo Philippe Áries, até o século XVII, hom ens e mulheres
viviam suas vidas em público, não havendo m uito espaço para a
vida familiar, ao menos com os sentimentos e valores agregados
com a modernidade. A partir da Idade M oderna, a vida em famí
lia ganhou significado e passou a constituir-se como símbolo de
proteção e acolhimento no imaginário social (1981: 273).
Para as Ciências Humanas, de um modo geral, a família é
compreendida como um fenômeno para além da esfera bioló
gica, ganhando proporções culturais, sociais e históricas (Silva,
Kalina; Silva, Maciel, 2005:136). Sendo a família um componente
cultural tão presente em nossa sociedade, pode-se depreender o
quanto deve ressentir-se um a pessoa ao ser abandonada por seus
familiares.
Na história da tuberculose, tais procedimentos foram recor
rentes, contribuindo com o sofrimento dos doentes. O medo fun
dado no preconceito, existente no próprio círculo familiar, contri
buiu para o desligamento progressivo do tísico do seu lugar social,
tendo em vista que o doente neste contexto não é apenas um foco
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de contágio, mas o responsável pelo ônus da estigmatização de seu
núcleo de convivência. A segregação no âmbito familiar, embora
originando-se como medida profilática tornou-se estigmatizadora ao incorporar as representações sociais da doença.
Oracy Nogueira registra, em sua obra Vozes de Campos do
Jordão, o depoim ento de um doente que nos permite compreen
der a profundidade desta rejeição no seio familiar:
Eu tinha três anos quando minha mãe morreu, de tu
berculose; e quando tinha nove, meu pai também mor
reu, da mesma doença. Era só eu ter qualquer doença,
qualquer dorzinha, e logo me diziam: - ‘É preciso ter
cuidado com este menino! Os pais dele morreram tu
berculosos...’ (Nogueira Apud Pôrto, 1995: 131).
Segregados em sua própria família, a mudança de cidade, em
função do tratam ento, muitas vezes serviu para aprofundar o
distanciamento. Nelson Rodrigues em seu livro de memórias A
m enina sem estrela, nos fala sobre um tuberculoso esquecido pela
família no Sanatorinho de Campos do Jordão:
o tuberculoso era, então, o mais traído dos seres. Na
m inha segunda ou terceira noH te de sanatório, conver
samos sobre o nosso feio destino. Lembro-me de um
baiano, comerciante de jóias f...] dizia numa fúria de
mutilado: — “O sujeito, aqui, recebe carta na primeira
semana; menos na segunda; menos ainda na terceira; e
nada, a p artir da quarta” [...] Estava casado, continuava
casado. E há dez anos não recebia uma carta, um bilhe
te, um recado, nem da mulher, nem dos filhos. Lembrome de que, certa vez, no almoço, comendo cozido, afir
m ou com uma satisfação terrível: — “Eu estou morto,
eu m o rri” [Grifo nosso] (Rodrigues, 1993: 132).
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O isolamento do doente nas estâncias climatéricas dificul
tou a comunicação não somente pela distância, mas também
pelo tem or que o ambiente sanatorial inspirava na população.
É anedótico o fato narrado pelo Jornalista Altino Bondesan em
seu livro de memórias “São José em Q uatro tem pos”. De acordo
com ele existiu na cidade um a fábrica de xaropes que produzia
o Conhaque Pacová. Essa fábrica para evitar a associação de seu
nom e à cidade Sanatorial, criou um endereço fictício em Eugênio
de Melo, revelando que a cidade em si era objeto de pavor por
abrigar tuberculosos (1967: 41).

Os exilados de São José dos Campos
Em nossas pesquisas junto aos depoentes encontram os inúmeros
exemplos do progressivo afastamento de familiares e amigos em
função do estigma e do medo do contágio da tuberculose.
Dona Rute Viola, interna do Sanatório dr. Rui Dória na déca
da de 1940, procura justificar o abandono da família pelo medo
da contaminação:
Nossa Senhora [...]! Eu já vi tanto sofrimento ali dentro
[...]. Tinha um a senhora da m inha terra, dona Lourdes
[...] quando ela veio internada, o marido tinha um

medo, um pavor da doença! Ele não entrava no quarto
dela, coitada... Ele ficava na porta. Falava com ela da
porta [...]. Ela está enterrada aqui mesmo em São José
[Grifo Nosso] (Viola, 2010).
Dona Rute ainda nos diz que muitas vezes os familiares não
compareciam à cidade sequer para o enterro dos parentes:
Da m inha terra veio pra cá um rapaz [...] quando eu
estava aqui doente. Aí um dia o papai apareceu aqui de
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jipe com esse rapaz [...] e disse:
- Ele está doente do pulmão [...].
Os pais dele não tiveram coragem de vir ver o filho [...].
Aí um dia a dona Carmen [...] da pensão falou:
- O Toninho passou m uito mal essa noite, acho que ele
não vai resistir não. Acho que ele vai m orrer [...].
Aí eu [...] liguei pra M aria da Fé, lá pra casa do pai dele
[•••]:
- O Toninho está m uito mal [...], se o senhor quiser
vê-lo ainda com vida, o senhor venha imediatamente.
Sabe o que ele falou pra mim?
- Ah não vou não, Rute [...]. Cuida dele aí pra mim.
Aí quando foi de madrugada, ele faleceu [...]. Liguei e
falei:
- Seu Taquiri, Toninho acabou de falecer, o senhor quer
vir buscar o corpo dele pra enterrar aí em Maria da Fé,
com a família?
- Não, não, você faz tudo pra m im aí [...].
Eu e o Viola que fizemos o enterro dele [...]. Só eu e o
Viola acompanhamos o enterro dele [...]. M orreu sem
ver o pai, sem ver a mãe (Viola, 2010).
Dona Sara Bello, ex-interna do Sanatório Ezra, acreditava que
o distanciamento dos familiares rompia as relações íntimas de
modo que, segundo ela, o “am or acabava” (Bello; Siqueira, 2008:
32). Indagada sobre o com portam ento dos internos casados e as
relações amorosas no ambiente sanatorial, responde:
Dona Sara Bello, ex-interna do Sanatório Ezra, acreditava que
o distanciamento dos familiares rom pia as relações íntimas de
modo que, segundo ela, o “am or acabava” (Bello; Siqueira, 2008:
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32). Indagada sobre o com portam ento dos internos casados e as
relações amorosas no ambiente sanatorial, responde:
Mesmo os comprometidos, casados, acabavam se envol
vendo com alguém dali, porque m uitas vezes já tinha
até acabado o am or pelo marido ou pela mulher. Em
m uitos casos, quando conseguiam se curar e tinham
que ir em bora dali, era um a tristeza só... porque já esta
vam apaixonados e internados há m uitos anos. Quando
chegava o dia da visita, cada um recebia seu marido ou
sua esposa e todo m undo ficava em seu quarto, quietinho, ninguém conhecia ninguém, como se nada tivesse
acontecido [Grifo nosso] (Idem).
O memorialista, Rodolfo Lima M artensen, em seu livro “O
Desafio de Q uatro Santos” (1983) conta-nos sobre sua experiên
cia no Sanatório Vicentina Aranha, na década de 1930. Martensen
veio do Rio Grande do Sul em companhia dos pais, para se tratar.
No entanto, alguns meses depois o pai precisou voltar para casa a
fim de “salvar da ruína a firma Martensen & Irm ão” (Martensen,
1983: 124). A mãe, d. Dora, não dem orou m uito a seguir o mes
mo caminho. Aos poucos a comunicação com o Sul tornou-se
menos freqüente. Segundo ele, a Revolução Constitucionalista de
1932, que tanto dificultou a comunicação com os seus parentes, o
fez perceber o inevitável abandono:
Durante os três meses de revolução (1932), meus pais
e os parentes dos outros conterrâneos que estavam co
migo ficaram sem nenhum a notícia nossa, e se algo
nos acontecesse não havia m aneira de avisá-los. Nesse
período comecei a sentir o desinteresse de alguns pa
rentes e amigos. Tinha tios residindo em São Paulo e
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nem sequer um telefonema me fizeram para perguntar
se eu precisava de alguma coisa. Poderia ter morrido,
que nem me enterrar viriam! Mas começava a me ha
bituar com a frieza hum ana. As lições de vida que, ain
da tão jovem, vinha recebendo através da observação
direta dos casos de esquecimento, omissão, abandono
e traição, ocorridos com alguns dos meus mais nobres
companheiros, já estavam desenvolvendo em mim uma
couraça que m uito me ajudou a minorar os desapon
tam entos provocados pela indiferença e ingratidão dos
hom ens [Grifo nosso] (Martensen, 1983: 144-145).
O utra história emblemática narrada por Martensen é a de
Lourdinha; moça m ineira que viera se tratar de uma tuberculose
de laringe. Já debilitada, às portas da morte, restou-lhe apenas a
atenção dos próprios internos:
Suas coleguinhas não a abandonaram nunca. Numa
solidariedade comovente revezavam-se ao seu lado,
contando as novidades, fazendo fofocas com os com
panheiros e companheiras do sanatório, inventando
coisas, só para distraí-la e aliviar seu sofrimento. De sua
família em Minas, não veio ninguém. Era muito longe...
(Martensen, 1983: 149).
A memorialista, Nelly Toledo Cesco, relata a comovente his
tória de abandono familiar, protagonizada por uma moça sob
o pseudônim o Inês. De acordo com Cesco, Inês havia se inter
nado, juntam ente com o marido, no Vicentina Aranha, embora
não apresentasse qualquer sintoma de tuberculose. Ignorando os
protestos do dr. Nelson DAvila, passou a dividir o quarto com o
esposo enfermo, acabando por se contaminar. O marido, porém,
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depois de curado, não repetiu o gesto da esposa permanecendo
ao seu lado, limitando-se a inventar um a desculpa e partir para
nunca mais voltar, por medo de contaminar-se novamente. Inês
m orreu alguns meses depois, na ala de moças pobres do sanató
rio, pois o marido não mais pagou sua estadia (Cesco, 1992: 62).
Este fato foi tam bém narrado por Martensen, que, no entanto,
dá à moça o nome de Izaura (1983: 121). Ambos, contudo, con
cordam num ponto fundamental: Suas amigas [...] nunca a aban
donaram . Levavam-lhe flores, revistas, guloseimas, e principal
mente solidariedade e amor. Essa solidariedade entre os internos
foi encontrada em grande parte dos relatos dos nossos depoentes.
São comuns aqueles que, diante do abandono das famílias, atri
buem ao núcleo sanatorial o papel familiar.
Exemplo elucidativo deste fato é um a carta (figura 3) endere
çada ao médico Rui Rodrigues Dória, na qual Verônica agradece a
dedicação do médico, que lhe possibilitou um “bonançoso óasis”,
por estar “escravisada a um a doença” que lhe afastava do conví
vio da família (Acervo Rui Dória Filho ’, 1939). Palavras como
“família”, “lar” e “pai” são usadas não para designar as relações
consanguíneas, mas as relações criadas no interior do sanatório.

1 Agradecemos im ensam ente à família Dória, em particular a Rui Dória
Filho, por nos perm itir o acesso ao acervo particular da família.
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Fig. 2: C arta de um a interna do Sanatório Rui Dória, 1939.
Fonte: Acervo Pessoal - Rui Dória Filho.
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Fig.3: C otidiano do Sanatório Dr. Rui Rodrigues D ória, 1928.
Fonte: Acervo Pessoal - Rui Dória Filho.

Dona Ângela Savastano, que se m udou para São José dos
Campos na década de 1940, em entrevista concedida à médica
sanitarista Paula Carnevale Vianna, exemplifica essa situação. De
acordo com Savastano, além dos médicos, as donas de pensão eram
também alvo deste sentimento familiar, por parte dos doentes:
[...] Aquelas mulheres eram verdadeiras mães daqueles
jovens, eram todos jovens..., m orriam jovens, e essas
mulheres tinham um papel im portante, elas acompa
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nhavam de perto, quase que enfermeiras... aquela pen
são era como se fosse hospital, tinha o que tinha que
dar, o que não tinha que dar, fazia o relatório pro mé
dico, contava, não preenchia fichinha nem nada, mas
elas passavam como se fossem a família (Apud Vianna,
2004: 145).
Cláudio Bertolli Filho também discorre sobre o abandono e
a solidão enfrentada por muitos doentes do peito em relação aos
seus familiares e amigos, sendo essa tragédia pessoal, no entan
to, amenizada pelo conforto dos novos companheiros de luta. De
acordo com Bertolli Filho:
O ‘exílio’ conjunto machucava cada um dos tísicos ao
mesmo tempo que incitava os infectados a organiza
rem um espaço de sociabilidade próprio. A tendência ao
rom pim ento dos laços familiares - que muitas vezes não
eram cultivados nem mesmo através da troca de corres
pondência - assim como a marca dos múltiplos estig
mas favorecia a consolidação de um espírito de corpo’,
determinando que os próprios tuberculosos se definis
sem enquanto membros de uma ‘irmandade’ cuja con
dição ultrapassava o estado infectado para se constituir
na desoladora imagem do ‘fracassado’ (1993:451).
Apesar dessas formas paliativas de encarar a forte batalha
contra a tuberculose, Bertolli Filho afirma que a alta clínica era
aguardada ansiosamente, pois representava o fim do abandono e
o passaporte para casa, junto à proteção da família e dos amigos
A tísica vitim ou o fruto das relações amorosas entre tuber
culosos. Os filhos dessa união, na falta de um deles, comumente
eram criados por pessoas caridosas ou por instituições religiosas
que se compadeciam do sofrimento dos órfãos.
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Rodolfo Lima M artensen relatou o sofrimento de um casal de
amigos, ambos em tratam ento no Sanatório Vicentina Aranha,
quando foram presenteados com o nascimento do filho. O casal
não resistiu à doença, mas quando pioraram , o filho deles foi re
colhido pela irmã Paula, Madre superiora do Vicentina Aranha:
Meus queridos amigos faleceram, um logo após o outro,
deixando o fruto do seu amor em mãos das caridosas
Irmãs de São José, que conseguiram das famílias enlutadas a permissão de criar e proteger a criança. A última
notícia que tive do filho de Dalva e Rafael dizia-o um
hom em sadio, feliz e realizado (Martensen, 1983: 154).
Em São José dos Campos foi possível identificar também a
existência de orfanatos criados especialmente para abrigar filhos
de tuberculosos. Segundo o depoim ento do Sr. Samuel Rodrigues
Costa, a Instituição Éden Lar, fundada em 1934, acolhia os filhos
das famílias carentes que migravam para São José em busca de
tratam ento pulmonar:
O Éden foi fundado em 1/6/1934. Foi feita a Assembléia
da fundação, mas seis meses antes disso o papai já
tomava conta, chefiava, porque era um internato...
Passaram-se os anos, é lógico, e então quando eu fui
presidente nós achamos que não deveria ser Internato,
mas uma Creche. De início era Internato, então acolhí
amos filhos de pessoas que vinham para cá em trata
m ento de saúde, tuberculose... (Rodrigues Costa, 2010).
O utro local que também amparava os filhos de tuberculosos
pobres era a Casa Santa Inês, de propriedade do Instituto das
Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. Fundado por Madre
Maria Tereza em novembro de 1943, m antêm-se até hoje em fun
cionam ento (Almanaque, 1951: 127).
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De volta para casa?
A

c u ra

da

d o en ç a

não significou para muitos indivíduos a re

constituição dos laços sociais e familiares abalados pela moléstia,
tam pouco a dissolução do estigma dela proveniente. Numerosos
são os relatos de ex-pacientes que, mesmo após a alta médica,
preferiram perm anecer na estância. Dona Sara Bello nos conta
sua volta à terra natal depois de alguns meses de tratamento em
São José:
Quando eu voltei a São Paulo, para visitar meus filhos,
e fui até a casa de m inha irmã Odete, percebi que sepa
ravam as louças, pratos e talheres quando me ser
viam algo para comer, com receio de que eu ainda
poderia passar a doença. As louças eram separadas
e fervidas. Eu fiquei muito chateada e não senti mais
vontade de voltar por ali. Conversei com meu marido
e pedi para que ele e nossos filhos viessem morar
comigo em São José dos Campos. Ele disse que não
iria, pois tinha medo que os meninos contraíssem
a doença e que São José era uma cidade de do
entes. Então resolvi não voltar mais a São Paulo, e
ainda por cima, a responsável pelo Lar das Crianças
onde meus filhos ficavam disse ao meu marido que era
bom eu não ter mais contato com os meus filhos por
que eles poderiam contrair a doença e ainda transmitir
às oitenta crianças que ali ficavam [Grifo nosso] (Bello;
Siqueira, 2008: 25).
Em seu livro de memórias Altino Bondesan confirma com ve
emência o estigma sofrido por ex-tuberculosos que voltavam às
suas cidades de origem:

301

No fim do ano retorno a Campinas, em visita aos meus.
Sinto que este m undo cam pineiro não mais me per
tence [...] Estou com os meus, mas tenho saudades dos
outros, dos que tossem, no clima, dos que sofrem, em
São José, meus irmãos de infortúnio, aos quais me liga
a mesma sorte, a mesma condenação [Grifo nosso]
(Bondesan, 1967: 44).
Diante disso, muitos ex-doentes preferiam permanecer na
estância, um a vez que em seu “lar” de outrora, não se sentiam
integrados. A título de exemplo, Bertolli Filho nos fala de uma
depoente, ex-interna de um a casa de saúde joseense na década de
40, que ao voltar para casa diz:
Lá em casa [...] fiquei sozinha num quarto e continuei
com os mesmos regulamentos do sanatório (...). Mas
eu não me sentia bem, nem física, nem m oralmente. As
amigas que eu tinha antes de vir para São José, elas se
afastaram de mim. Q uando eu saía à rua e elas me viam,
essas amigas me cum prim entavam de longe, trocavam
de calçada porque não tinham coragem de se aproxi
mar. Eu me sentia m uito isolada. Depois de ver tudo
isso, eu resolvi voltar para o convívio dos doentes pois
aqui em São José eu me sentia bem, tinha muitas ami
zades. O sanatório era m inha casa, onde eu gozava de
toda liberdade, ninguém tinha m edo de ninguém. De
tanto insistir, papai me trouxe de volta e eu nunca mais
saí de São José [Grifo nosso] (1993: 533).
Valéria Zanetti endossa essa visão, baseando-se no depoimen
to concedido por d. Rute Viola. Segundo Zanetti:
a situação dos tuberculosos era biológica e socialmen
te trágica. Alguns sentiram em casa a dor da distância.
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Ruth Viola comentou sobre a form a de tratam ento rece
bida pelos familiares depois da separação por conta do
tratam ento no sanatório Vicentina Aranha: “- M inha
família vinha pouco me visitar. Na casa de m inha fa
mília fui um a vez só. Senti que na casa de meus pais,
eu já não era aquela de antes, era separada as minhas
coisas, eu era doente, não podia misturar, tinha que ser
feito assim. Aquilo me fazia mal. Não me senti nada
bem. Fiquei três meses lá e não gostei e comecei a pio
rar. Meus amigos se afastaram, ninguém foi me visitar,
voltei para casa de D. Cenira” [Grifo nosso] (Zanetti,
2008 : 160 ).

Conclui-se, portanto, que o estigma em torno da tuberculose
foi determ inante para a perm anência de diversos ex-internos na
cidade. O abandono aqui discutido não é apenas um evento iso
lado de dram a familiar, mas um a perspectiva para a compreensão
de São José dos Campos em sua complexidade. O preconceito e
os processos de ruptura e reestruturação dos núcleos sociais do
paciente não alteravam apenas trajetórias pessoais, mas influen
ciavam na dinâmica da cidade sanatorial.
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Campos e Campos do Jordão está intimamente ligada
à expansão da tuberculose no país, um mal que atin

gia pessoas de todas as classes sociais, embora a população mais
carente tenha sido o alvo principal do bacilo de Koch, no que se
refere ao acesso e tratam ento da enfermidade.
A forma de tratam ento da tísica, na ausência de um medica
m ento que debelasse a doença, levou a medicina a tentar a aplica
ção de uma série de expedientes, visando aumentar as defesas do
próprio organismo. Uma recomendação médica era que os pa
cientes procurassem locais específicos, onde poderiam, com mais
sucesso, encontrar alívio e, quiçá, a tão esperada cura.
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A necessidade de isolamento do doente, em virtude da fácil
contaminação, levou os especialistas a - direta ou indiretamen
te - criarem centros especializados para cuidarem do paciente,
confinando-o em estabelecimentos ou cidades que, em virtude
de apresentarem determinadas características, seriam propícias
ao combate do terrível bacilo causador da doença. Nestes locais,
os pacientes eram submetidos a procedimentos terapêuticos que
variavam de acordo com o estágio da doença.

Tratamento da tuberculose
A

ex posiçã o

dos

principais

procedim entos praticados pela

m edicina da época nos dará subsídios para a compreensão do
contexto que cercou o desenvolvimento da doença. Práticas
médicas que se refletiram na trajetória de algumas cidades, so
bretudo naquelas especializadas em receber os pacientes com
fraqueza nos pulmões. Nestes locais, a força da doença deixou
marcas significativas. No entanto, o passado envolvido com a
doença representou, para algumas localidades, um a fase de de
senvolvimento da sua infra-estrutura, o increm ento da opor
tunidade de empregos para a população, e, em alguns casos, a
certeza do aum ento de suas rendas, advindas da prestação de
serviços dos mais variados.
Os m édicos tisiologistas afirm avam que o quadro clínico
apresentado pela tuberculose era extrem am ente complexo,
ressaltando que essa patologia, devido à diversidade de seus
sintom as, podia co nfundir o diagnóstico m édico. Isso p o r
que, na fase inicial, a infecção apresentava-se, quase sempre,
silenciosa, ou em m anifestações m uito discretas, difíceis de
serem detectadas pelos aparelhos de radiologia. A utilização
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dos m edicam entos no tratam en to da tisiologia seria eficaz
desde que com plem entada pelo repouso e pela climatoterapia.
No início do século XIX, prevalecia a orientação segundo a
qual os ambientes praianos e campestres ou mesmo a reclusão em
quartos fechados constituíam-se nos espaços apropriados para o
tratam ento da tísica; a medicina germânica tornou-se incentivadora do m ovim ento que comprovava ser as regiões montanhosas
e de clima frio o contexto ideal para o tratam ento dos portadores
da tuberculose pulmonar, inaugurando-se, assim, a era sanatorial
de isolamento desses doentes.
O tratam ento da tuberculose pulm onar era feito por duas for
mas: a natural, por intermédio de repouso, alimentação farta e
bom clima; e a colapsoterapia, a qual consistia na imobilização
de parte dos pulmões, perm itindo a cura das lesões provocadas
pelos bacilos de Koch.
Em geral, tentava-se o primeiro recurso, seguido pelo pneu
motórax, meio de injetar ar entre as pleuras. Com o tempo, ado
tou-se o pneu extrapleural. A terapêutica sanatorial estava funda
m entada no repouso contínuo e prolongado e alimentação farta,
complementada com aplicações de injeções de cálcio e de sais de
ouro. Caso essas prescrições surtissem pouco resultado, o passo
seguinte seria combinar o tratam ento inicial com a solução colapsoterápica.
Nesse encam inham ento, o pneumotórax artificial ganhou
larga aceitação a partir da década de 30. Ele consistia na injeção
de misturas gasosas na cavidade pleural do enfermo. Com isso,
a medicina acreditava ter possibilidade de controlar o processo
infeccioso, por meio do isolamento do órgão doente em relação
à parede torácica.
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No campo cirúrgico, existia a “operação de costelas”, a qual
consistia na retirada de parte destas, mediante corte, fazendo com
que os pulmões se comprimissem naturalmente.
Como resultado, o tuberculoso guardava pelo resto dos seus
dias a marca externa da cirurgia, pois a toracoplastia tinha como
subproduto a deformação do tórax e o desvio da coluna vertebral,
abrindo chances para que o doente ficasse corcunda.
Objetivando o tratam ento da tuberculose pulmonar, chega
vam a São José dos Campos pessoas vindas das mais diferentes
regiões do país e de classes sociais bastante diversificadas. O aces
so dos doentes à cidade era feito pela Estrada de Ferro Central do
Brasil, num a pequena estação ferroviária federal, até hoje situada
à Rua Sebastião Gualberto, n°. 203.
No Congresso de Climatologia, realizado em 1957, em Paris,
Campos do Jordão foi considerada a cidade que tinha o melhor
clima do m undo, fazendo jus ao apelido de “Suíça Brasileira”.
A presença de tantas famílias ilustres na região perm itiu que
Campos do Jordão fosse apresentada ao Brasil como área predo
m inantem ente turística. Várias publicações veiculadas pelo go
verno paulista, datadas da década de 20, em penharam -se em m i
nimizar a presença dos tuberculosos no dom ínio da Mantiqueira,
preferindo descrever a então vila serrana como território de des
canso e recreação (Egas, 1925: 12).
O início da presença de tuberculosos na cidade serrana de
Campos do Jordão rem onta ao ano de 1879, quando os clínicos
consultivos Francisco Romeiro e Gustavo de Godoy, discípulos
da medicina germânica, patrocinaram a construção de alguns
chalés para acomodar a eles próprios e, tam bém , a alguns de
seus pacientes infectados. Anos mais tarde, os médicos Clemente
Ferreira e Luis Pereira Barreto percorreram a região, divulgando,
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por intermédio da imprensa paulista, a qualidade salutar e reconstitutiva dos ares do m unicípio de São Bento do Sapucaí, que,
na época, tinha Campos do Jordão como um de seus distritos.
Um caminho de ferro que ligaria a cidade de Pindam onhangaba
à estação de cura começou a ser construído em 1912, sendo com 
pletado doze anos depois, às expensas do governo estadual. Ao
ser inaugurada a linha férrea, o povoado de Campos do Jordão
já contava com vários núcleos populacionais e com, aproxim ada
mente, um a dúzia de pensões - algumas de luxo; outras, míseros
barracões - que abrigavam centenas de fimatosos em busca da
recuperação da saúde (Paulo Filho, 1986: 320).
O reconhecimento da tuberculose como um a das epidemias
que mais causava a m orte nos espaços urbanos não foi sufi
ciente para motivar os administradores da Prim eira República
a elaborarem mecanismos de combate a um a moléstia que - se
amplamente disseminada - ainda não dispunha de estratégias de
prevenção e cura reconhecidas pela classe médica. Assim, dife
rentemente das demais enfermidades que atingiam as cidades, a
tísica não contou com as atenções e os recursos oficiais, fazendo
com que a sociedade assumisse as tarefas de criar e de patrocinar
as instituições que tinham o objetivo de prevenir o contágio e
am parar os tuberculosos pobres.
Coube ao estado de São Paulo a função inauguradora do m o
vimento social de combate à tuberculose. À condição de área mais
rica do país somou-se o fato da convivência com a moléstia do peito,
desde o início da ocupação da capitania, quando a “peste de priori
zes” tornou-se doença comum nos redutos indígenas, mantendo-se
como algoz constante da gente paulista (Souza, 1940: 241).
Em virtude da m orte de centenas de pessoas, ocasionadas
pela tuberculose, o higienista Emílio Ribas - diretor do Serviço
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Sanitário Estadual (1898-1917)

solicitou ao clínico carioca

Clemente Ferreira que iniciasse a prim eira campanha nacional
contra a moléstia de Koch. Sendo assim, a partir de 1903, a orga
nização de Clemente Ferreira (Ferreiriana) foi rebatizada de Liga
Paulista Contra a Tuberculose, a qual adotou os serviços dispensariais como eixo central da assistência aos infectados.
De qualquer forma, os governos federal e estadual mantive
ram-se alheios aos movimentos regionais de combate à tísica,
mesmo no tocante ao Rio de Janeiro. Na capital da República,
a criação da Liga Brasileira Contra a Tuberculose, poucos meses
depois da sua congênere paulista, buscou im itar a proposta fo
mentada por Clemente Ferreira, apresentando as mesmas vicissitudes. Pouco se fez em benefício dos infectados pobres do Rio de
Janeiro e do resto do país, inclusive porque contava com verbas,
instalações e equipamentos ainda mais precários que os disponí
veis em São Paulo (Ribeiro, 1985: 17).

Climas prodigiosos
D

esde o fim

do

século

XIX, a cidade de São José dos Campos

era procurada pelas pessoas vitimadas pela tuberculose, em vir
tude de seu clima ser considerado de excelente qualidade e de
favorecer a terapia, proporcionando cura rápida. Nesse contexto,
ela passou por um período conhecido como “fase sanatorial”.
A indicação das localidades paulistas como centro de trata
mento climatoterápico ganhou estímulo a partir dos finais do
século passado. Antes dessa data, as regiões de clima seco e rela
tivamente ameno, situadas no nordeste brasileiro eram as áreas
preferidas pela medicina, constituindo-se nos espaços que ser
viam de refúgio para os fracos do peito (Paiva, 1902: 38).
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“Generosos são meus Ares e m inha Terra” é a tradução de
Aura Terraque Generosa, frase que lemos

110

brasão de São José

dos Campos. A fama de seu clima corria o Brasil inteiro, tendo
despertado a atenção dos especialistas em moléstias do aparelho
respiratório, entre os quais o tisiólogo e cientista dr. Clemente
Ferreira, de São Paulo, que visitou a cidade em 1913 e 1930.
São José dos Campos só se consolidou como cidade climática
no início do século, quando o médico Mário Nunes Galvão, tam 
bém portador da doença, veio para fixar-se nela e trabalhar como
tisiólogo.
O Jornal O Progresso, na sua edição de 22 de novembro de
1902, registrou um artigo do médico Carmino Lellis Ferreira, su
gerindo que a cidade fosse chamada “Nice Paulistana”, dada a benignidade de seu clima suave e reparador que operava milagres na
cura de doentes da tuberculose; e devido aos doentes virem, como
última apelação, para o bom clima da cidade (Bondesan, 1996:
37). Era notória a valorização do clima nos meios de propaganda.
As prim eiras referências à tuberculose em São José dos Campos
datam do final do século XIX, mas o núcleo de tratamento tisiológico e climatoterápico surgiu somente no início do século XX.
Alguns hom ens públicos da cidade, aproveitando a volta da
legalidade, em 1934, resolveram reivindicar ao governo estadual
de Arm ando de Salles Oliveira a classificação da cidade na cate
goria de Estância Climática, situação em que ela passaria a rece
ber verbas do Estado. O pedido foi aceito com a promulgação do
Decreto n° 7007. De acordo com o Decreto n° 7.007, assinado em
12 de março de 1935, foi criada a Estância Climática de São José
dos Campos, porém, com base no Art. 47 da mesma lei, em vir
tude de se localizar na cidade a Fonte Canidu, considerada pro
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dutora de excelente água mineral, São José dos Campos se tornou
Estância Hidromineral e Climática.
O Decreto n° 7.007 forçava o Estado de São Paulo a fortalecer
a economia do município, dobrando sua receita tributária. Além
disso, o Governo do Estado seria obrigado a empregar, em me
lhoram entos na cidade, o produto dos impostos arrecadados pela
coletoria local.
A partir dessa data, a cidade começou a participar do Fundo
de M elhoria das Estâncias, Fumest, que, além da estruturação
de um aparato sanatorial para atendim ento e acolhimento dos
doentes portadores da tuberculose pulm onar, teve, como pri
m eira conseqüência, a construção do Serviço de Água, seguido
por outras benfeitorias, como pavim entação e prolongam ento
de ruas, aum ento da rede de esgotos e galerias pluviais, urba
nização de praças, aparelham ento da frota de caminhões para a
remoção de lixo.
São José dos Campos, entre outras medidas, beneficiou-se de
um a verba anual equivalente à arrecadação tributária de 1934 no
município, objetivando a criação de um a infra-estrutura sufi
ciente para alcançar as metas propostas.
Nesse período, além das vantagens climáticas que a natureza
supostamente oferecia, tam bém houve benefícios proporciona
dos pela iniciativa hum ana, tais como a assistência aos tuber
culosos pulmonares, m inistrada por intermédio do Sanatório
Vicentina Aranha; pensões sanatoriais, funcionando de acordo
com as disposições do Serviço Sanitário, que era representado
por um posto de higiene devidamente organizado, além de tisiologistas renomados com consultórios providos de instrumental
mais perfeito do que os da maioria dos hospitais do Estado. Além
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disso, a cidade recebeu muitas melhorias urbanísticas, graças às
verbas recebidas pela condição de Estância.
A categoria de Estância Climática e Hidromineral foi conquis
tada por Campos do Jordão, além de Climática uma década an
tes, em 1926, em virtude da análise das águas minerais relativas
às fontes da Água Santa ter apresentado resultados excepcionais.
De acordo com a Lei Estadual n° 2.140, promulgada em Io de
outubro de 1926 pelo Governo Estadual, foi criada a Prefeitura
Sanitária de Campos do Jordão.
Nos primeiros anos de funcionamento da Prefeitura Sanitária,
ela não recebeu qualquer tipo de apoio orçamentário estadual
e os poucos impostos coletados eram monopolizados por São
Bento do Sapucaí, sede da comarca. Em maio de 1933, a cidade de
Campos do Jordão recebeu autonom ia política, desvinculando-se
de São Bento do Sapucaí.
A mesma lei de criação do município estabeleceu o código
orientador da edificação de sanatórios, hospitais gerais e pensões,
além de reforçar a vigilância higienista sobre os enfermos. Com
isso, buscou-se controlar, de forma eficiente, a presença dos infec
tados na cidade, ditando regras arquitetônicas e comportamentais que objetivavam inibir a disseminação da moléstia pulmonar
entre os habitantes e os turistas sadios que percorriam a região.
Infelizmente, na prática isso não ocorreu, pois nesse contexto
de planejamento público, quase inexistente, aumentava, sensivel
mente, o núm ero de enfermos que se instalavam na cidade. O
relatório referente às condições de funcionamento da Prefeitura
Sanitária de Campos do Jordão, apresentado pelo médico Antonio
Gavião Gonzaga, prefeito sanitário, de 1931 a meados de 1938,
apresenta a seguinte conclusão: “E incrível que, em São Paulo, se
crie um a Prefeitura Sanitária sem os recursos sanitários”.
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As pensões sanatoriais
P

or

serem

m odestas

e terem os doentes mais humildes como

“clientes”, em virtude dos preços acessíveis, as pensões na cidade
de São José dos Campos continuaram existindo, mesmo durante
o período de funcionamento dos sanatórios. As pensões antece
deram as construções dos sanatórios e, de certa forma, contribuí
ram para que estes fossem construídos, um a vez que o número de
doentes era numeroso. As pensões podem ser consideradas como
os primeiros tipos de abrigo para os tuberculosos, tendo sido
bastante utilizadas, em virtude de somente ter sido construído
o primeiro sanatório joseense em 1924, para o atendimento aos
portadores da tuberculose pulmonar.
As pensões são im portantes do ponto de vista social e histó
rico para a m em ória urbana, pois, além de antecederem os sa
natórios, elas integraram, de forma informal, a estrutura urbana
da cidade-sanatório que foi São José dos Campos (Bittencourt,
1998: 150).
O

cotidiano das pensões, na cidade de São José dos Campos,

era constituído por um a rotina voltada ao tratam ento e à cura da
tuberculose. Essa rotina se constituía da seguinte forma: repouso
absoluto, tendo que comer sem apetite, medicação supletiva de
apoio, e visitas, quinzenalmente, ao médico.
Para abrigar doentes que vinham de quase todo o Estado, a
cidade ganhou, tam bém, muitas pensões, como a Carioca, de
Frederico Bianchi; São João, de José Matarazzo; São José, de
João Muzacco; Dom Bosco, de Renato Fonseca; Elvira, de Elvira
Rosemberg; Ramon, de Ramon Ovalle; São Geraldo, que mais tar
de se transform ou no Sanatório Ruy Dória; Camilo e Bernardino;
entre muitas outras (Sindicato do Comércio Varejista, 1994: 107).
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Assim como na cidade de São José dos Campos, na de Campos
do Jordão as pensões de tuberculosos eram estabelecimentos co
muns que acomodavam, algumas sem estrutura nenhuma, os fo
rasteiros tísicos que vinham se tratar nessas cidades. Em Campos
do Jordão, essas pensões se localizavam, em sua maioria, na Vila
Abernéssia, mas se estendiam, também, ao Jaguaribe e, algumas,
ao Capivari, área que concentrava os doentes de melhor nível
econômico, alugando ou com prando casas particulares.

Sanatórios
C

o n sid era d o s

co m o

esta belecim en to s

de cura em regime

fechado, os sanatórios da cidade de São José dos Campos apre
sentavam um program a completo voltado ao tratam ento da tu
berculose. Esse program a priorizava o atendimento médico - de
alojamento e de serviços - complementado pelo projeto arquite
tônico dos estabelecimentos, o qual priorizava a altitude e a qua
lidade do ar, um a vez que a construção das edificações acontecia
em uma grande área verde.
Outros elementos que configurariam a tipologia dos sanató
rios - tais como pavilhões, ligados por passadiços, para usos es
pecíficos; vegetação circundante; galerias de cura; janelas e portas
com sistema de ventilação constante; pisos e paredes laváveis; en
tre outros -, tam bém passaram a ser considerados.
Em 1907, o vereador José Sidney propôs que se fizesse a doação
de um terreno com isenção de Imposto Predial a quem aceitas
se construir sanatório para tuberculosos, na zona urbana de São
José dos Campos. Por intermédio da Lei n°. 54, de 16/3/1914, a
municipalidade entregou 3000$000 à Santa Casa de Misericórdia
de São Paulo, para a aquisição de um terreno em São José dos
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Campos. O terreno foi com prado e o sanatório construído e
inaugurado em 27/4/1924. Este se chamou Vicentina Aranha e foi
0 primeiro sanatório destinado a tuberculosos da cidade de São
José dos Campos (Bondesan, 1996: 36).
O Sanatório Vicentina Aranha, referenciado como um dos
maiores da América Latina, configura-se como a obra mais im
portante da fase sanatorial joseense, pois, além da qualidade dos
serviços oferecidos, serviu como ponto de referência para outras
construções, no município, com as mesmas finalidades.
Além do Sanatório Vicentina Aranha, outros tam bém fo
ram instalados na cidade, tais como, Sanatório Vila Samaritana
(1928), de propriedade da Associação Evangélica Beneficente; o
Sanatório Rui Dória (1934), originário da adaptação da Pensão
São Geraldo; o Sanatório Maria Imaculada (1935), construído
para o atendimento às mulheres; o Sanatório Ezra (1936), cujo
propósito inicial era o atendim ento aos integrantes da Sociedade
Israelita, mas, depois, começou a estender o atendimento aos
outros doentes, sem distinção; o Sanatório Adhemar de Barros
1 (1938), m antido pela Liga de Combate à Tuberculose, destina
do ao tratam ento de doentes carentes que chegavam à cidade; o
Sanatório São José (1946), de propriedade privada; e o Sanatório
Antoninho da Rocha M armo (1952), entidade filantrópica pau
lista, que tinha como proposta a construção de um sanatório para
atendimento a crianças carentes, com idade máxima de 15 anos.
Outros sanatórios também foram idealizados para a cida
de, mas os projetos não foram concretizados. No rol de sana
tórios idealizados pela iniciativa pública estavam: o Sanatório
Penitenciário de São José dos Campos, projetado em 1931, que
deveria situar-se no Bairro Jardim Colonial, e o Sanatório do
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Sindicato dos Trabalhadores de Teatro de São Paulo, projeta
do em 1935, o qual deveria situar-se no Bairro Jardim Oswaldo
Cruz, antiga estrada de rodagem estadual Paraibuna - São José
dos Campos.
Na cidade de São José dos Campos, além das pensões e dos
sanatórios, havia muitas residências particulares, que, para au
m entar sua renda familiar, acolhiam os doentes portadores da
tuberculose pulmonar. O Anuário Estatístico de 1938 registrou
203 delas, tendo registrado, tam bém , 22 repúblicas formadas, ex
clusivamente, por doentes pulmonares, além de 5 sanatórios e 29
pensões.
Em Campos do Jordão, desde a penúltim a década do século
dezenove, várias campanhas reivindicavam a construção de sa
natórios na Serra da M antiqueira. Na falta de casas de saúde, o
clima e a beleza natural das m ontanhas foram invocados visan
do à atração de grupos de turistas, alertando-se os viajantes que
os espaços de descanso estavam rigorosamente proibidos para os
pectários que eventualmente afluíssem para a localidade. O m o
vimento que deu origem à Associação dos Sanatórios Populares
de Campos do Jordão foi liderado pelo médico Raphael de Paula
Souza, campanha essa voltada ao atendimento de um número
m aior de doentes pobres.
O resultado disso foi a criação, no ano de 1931, da primei
ra unidade nosocomial, conhecia popularm ente pelo nome de
“Sanatorinhos”, exatamente porque o novo abrigo para consuntivos constituía-se em um simples barracão, contrastando com
o estilo m onum ental dos edifícios que acolhiam os fimatosos
endinheirados. Enquanto prim eiro presidente da nova entida
de, o professor Paula Souza criticou os gastos desnecessários que
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outras entidades particulares ou caritativas estavam realizando
com a construção de hospitais luxuosos, concluindo que o “lado
aparatoso” do tratam ento dos tuberculosos era supérfluo, resul
tando apenas na elevação dos custos assistenciais e, pior que isto,
na escassez de leito gratuito aos pectários destituídos de amparos
econômicos (Souza,1934: 11-12).
Segundo o dr. Souza R. de Paula (1940), nos primeiros mo
mentos de vida dos Sanatorinhos, foram raros os médicos jordanenses que concordaram com a proposta do dr. Paula Souza.
Apenas os clínicos Clóvis Corrêa, Vicente Marcílio e Lincoln de
Faria - que atuavam no Posto de Higiene Local - mostraram-se
favoráveis ao funcionamento da casa de saúde para os enfermos
desamparados, enquanto que os demais facultativos manifesta
ram desinteresse ou aversão pelo movimento. Em continuidade,
alguns tisiologistas identificaram o Projeto de Paula Souza com o
modelo assistencial proposto pelos socialistas europeus, fato que
levou o diretor dos Sanatorinhos e seus seguidores a serem rotu
lados de “oposicionistas” e “esquerdistas”, term os que contavam
com um a carga incrim inadora e, portanto, perigosa, num a con
juntura que se identificava pelo regime ditatorial.
Segundo Paulo Filho (1986), o processo histórico de Campos
do Jordão atraiu aventureiros e inúmeros indivíduos acometidos
pela tuberculose, que tom aram conhecimento das propriedades
curativas do clima por intermédio dos relatos dos proprietários
de terras que para lá mandavam escravos tuberculosos. Afirmavase que, após algum tempo, esses escravos voltariam para as suas
fazendas totalmente curados. Essas histórias de curas em função
do clima atraíram a atenção da corporação médica da época, que
passou a comprar propriedades na região, com a finalidade de
fúndar um a casa de saúde em Campos do Jordão.
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Ainda, de acordo com Paulo Filho (1986), o impulso para a
construção dos prim eiros sanatórios ocorreu em 1921, quan
do nasceu a fazenda Santa Mathilde, na zona sanatorial, sendo
que, a partir dessa data até meados de 1940, somando-se às
pensões e sanatórios, eram constituídos por aproximadamen
te 40 unidades para tratam ento de tuberculose, destacando-se: Sanatório Divina Providência (1929); Sanatório São Paulo
(1930); Sanatório 1 (hospital infantil - 1931); Sanatório 2 (hospi
tal feminino-1934); e Sanatório 3 (hospital masculino), mais co
nhecidos como Sl, S2 e S3 (todos administrados pela Instituição
Paulista Sanatorinhos Ação Com unitária da Saúde); Sanatório
São Paulo ( 1935) e Bandeira Paulista Contra a Tuberculose (atu
al hospital Leonor Mendes de Barros). O poder público contri
buiu com o Preventório Santa Clara e a instalação do Dispensário
de Tuberculose Emílio Ribas
Os sanatórios e pensões para tuberculosos, em Campos do
Jordão, ao serem analisados, em 1944, pelo sociólogo Nogueira
(1950) foram descritos como possuidores de boa disciplina e
organização, sendo que os doentes eram submetidos a horários
rígidos para refeições e repouso, tendo suas entradas e saídas
controladas pelos responsáveis pelos estabelecimentos. No que se
refere aos tísicos, eles possuíam aparência saudável e boa dispo
sição física. No ano de 1957, o município de Campos do Jordão
possuía, entre pensões e sanatórios, aproximadamente, quarenta
estabelecimentos destinados ao tratam ento da tuberculose.

A estigmatização da doença
No

que

se

refere

ao

c o tid ia n o

da sociedade joseense, entre

os portadores e os não portadores da tuberculose pulmonar, a
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convivência era de harm onia e cautela, sendo que a segregação
ocorria nas barbearias, restaurantes, bares e clubes. Nos bares,
era comum a utilização de xícaras num eradas para ser servido
o cafezinho, e, nos clubes, havia a categoria sócio-atletas, na qual
o doente podia assistir às competições, mas era impedido de fre
qüentar bailes.
A estigmatização da cidade de São José dos Campos como a
“Cidade dos Tuberculosos” acabava por afugentar os eventuais
viajantes que eram aconselhados a não perm anecerem por m ui
to tempo na cidade. A realidade da cidade-saúde, da cidade de
Campos do Jordão, fortemente presente no período da fase sana
torial foi considerada como causadora do afastamento de alguns
turistas com medo do contágio da tuberculose pulmonar.
Nas edições dos jornais referentes aos anos de 1954 e 1965,
houve um a sensível decadência de anúncios referentes às proprie
dades terapêuticas do clima, bem como dos anúncios referentes
aos sanatórios e um a tendência a se priorizar a divulgação do
lado turístico da Estância, em detrim ento do antigo destino de
cura, que afastava os turistas do local.
Considerações finais

D

ifer en tem en te

da

realidade

apresentada pela cidade de

São José dos Campos, a qual foi estruturada para ser o maior
Centro de Tisiologia da América Latina, faltou iniciativa para
que a cidade de Cam pos do Jordão se tornasse um a verdadei
ra Prefeitura Sanitária. A falta de apoio orçam entário estadual
com prom eteu a concretização de um plano urbanístico próprio
e o funcionam ento de um órgão coordenador dos serviços m é
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dicos voltado ao atendim ento dos portadores da tuberculose
pulm onar.
De acordo com a Lei n°. 1.844, promulgada em 17 de novem
bro de 1978, a cidade de Campos do Jordão foi transformada
em Estância Turística. Na atualidade, o turismo é considerado a
maior fonte de renda do município, sendo responsável pelo de
senvolvimento da cidade em seus mais variados setores.
A transform ação da cidade de São José dos Campos em
Estância Hidrom ineral e Climática influenciou a vida local sob
o aspecto político (os prefeitos, na sua maioria, eram médicos
tisiologistas ou engenheiros, nomeados pelos interventores es
taduais); no econômico (a presença dos sanatórios e, com eles,
uma estrutura que compreendia muitas farmácias e pensões,
dava consequentemente, novo impulso ao setor comercial, uma
vez que a presença dos doentes, na cidade, influenciava o comér
cio de várias maneiras); no social (estigmatização da cidade como
“cidade dos tuberculosos”). A cidade que, dos anos 1930 aos 50,
priorizou o setor da saúde, objetivando o tratam ento e a cura da
tuberculose, passou a ter um a vocação industrial e tecnológica.
Mas isso é outra história...
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