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Palavra do Reitor da Universidade do
Vale do Paraíba (Univap)

O

presente que vivenciamos não é mero fruto do acaso.
Na verdade, o hoje é resultante da fenomenologia, de personagens e de suas ações havidas em tempos antecedentes. A magia da história é fazer este elo.
Esta é mais uma obra das professoras Maria Aparecida Papali e
Valéria Zanetti e que contribui para aclarar a trajetória trilhada
pela nossa querida São José dos Campos.
Jair Cândido de Melo, Prof. Dr.
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Palavra da Presidenta da Câmara

A

equipe do Núcleo de Pesquisa e Documentação
Histórica da UNIVAP, a Fundação Cultural Cassiano
Ricardo e a Câmara Municipal, por meio do programa
Pró-Memória, firmado em 2004, encerram, com o volume VII da
série “São José dos Campos – História & Cidade”, a audaciosa tarefa
de sistematizar a memória e o passado de nossa cidade.
Ao resgatar a história da cidade em seus diversos aspectos, a
equipe de historiadoras, neste último livro da série “São José dos
Campos: cotidiano, gênero e representação”, não poderia deixar
de abordar a participação das mulheres em variados momentos
históricos e de ressaltar a relevância das representações sociais e
políticas no Município.
A Câmara Municipal de São José dos Campos, em sintonia com o
crescente movimento de empoderamento da mulher, na tentativa
de afirmação da equidade de gênero, reserva a ela o direito de
participação efetiva na vida política do município. O número de
mulheres nas bancadas aumentou consideravelmente, tanto que
e a presidência da Câmara foi atribuída a uma delas. Ocupar postos de poder e tomar decisões permitem melhorar a qualidade de
vida de homens e mulheres, estabelecer sociedades mais justas,
além de levar a mulher a se tornar protagonista da história, vencendo lutas, tornando sonhos realidade, rompendo limites impostos à sua condição.
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Responsáveis pela reconstituição dos arquivos da Câmara
Municipal, as professoras Maria Aparecida Papali e Valéria Zanetti
buscam preservar nossa memória, incluindo nela a participação
da mulher.
O Legislativo municipal tem orgulho de ter contribuído para a
concretização deste ambicioso projeto, que não se furtou a registrar a parte da história que cabe às mulheres. Essa é a história que
nos serve de referência, para continuarmos o enfrentamento das
desigualdades e a marcha pelo fortalecimento da democracia.
Amélia Naomi
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Palavra do Presidente da Fundação
Cultural Cassiano Ricardo

E

com satisfação que a Fundação Cultural Cassiano
Ricardo lança, em conjunto com a Universidade do Vale
do Paraíba, Câmara Municipal de São José dos Campos e
Fundação Valeparaibana de Ensino, integrantes do Pró-Memória,
o 7º exemplar da Série “São José dos Campos – História & Cidade”.
Iniciativa acadêmica importante para o debate acerca da nossa
cidade, este último volume, intitulado “São José dos Campos:
Cotidiano, Gênero e Representação” traz novas e relevantes discussões sobre a apropriação do espaço urbano joseense pelos diferentes agentes sociais locais.
A pesquisa realizada para elaboração dos sete volumes valeu-se
de uma moderna visão historiográfica e recorreu às novas ferramentas disponíveis para o entendimento da história da cidade,
permitindo aos pesquisadores o reconhecimento da dinâmica da
nossa urbe e o estabelecimento de elos entre o passado e o presente, a memória e a história. A cidade, ora desnudada, é a representação de um sistema vivo, onde as relações sociais e históricas
nela estabelecidas a caracterizam e a fazem caminhar, tornando-a
um espaço disciplinar e não homogêneo, constantemente movimentado, apropriado, significado e ressignificado.
Assim, esperamos ter contribuído, junto com nossos parceiros,
para a construção e a reconstrução de mais um capítulo dessa
história tão peculiar, a nossa história.
Alcemir Palma
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Mensagem da Gerente geral da
Refinaria Henrique Lage (Revap/
Petrobras)

E

m 2010 o Brasil elegeu a primeira mulher presidente
de sua história. Não muito tempo depois, em 2012, Maria
das Graças Silva Foster foi indicada para a presidência da
Petrobras, tornando-se a primeira mulher no mundo a presidir
uma companhia petrolífera. No mesmo ano, eu assumi a gerência
geral da Refinaria Henrique Lage e me tornei a primeira mulher
a gerenciar esta refinaria da Petrobras em São José dos Campos.
As desigualdades de gênero possuem raízes profundas na história do Brasil e, se hoje a mulher está ocupando espaços antes exclusivamente masculinos, é porque no decorrer do tempo ela venceu desafios e alcançou o seu merecido lugar. Tradicionalmente,
a mulher sempre exerceu atividades domiciliares, voltadas para o
cuidado da família e da casa. Na década de 70, intensificou-se sua
participação no mercado de trabalho, devido ao acelerado processo de industrialização e urbanização. Atualmente, o mundo
está apostando nos valores femininos, no seu talento e carisma.
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O perfil das mulheres de hoje é muito diferente daquele do início
do século passado. Elas conseguiram conquistar mais espaço e
respeito profissional.
Para o poeta inglês, Lord Byron, “o melhor profeta do futuro
é o passado”. É possível dizer que a memória nos permite tomar
decisões ao longo de nossas vidas e é por meio dela que construímos a responsabilidade histórica. O trabalho que a Univap vem
desenvolvendo, por meio desse projeto, nos dá a certeza de que
temos muito a aprender sobre nós mesmos e sobre a nossa capacidade de transformar a realidade em que vivemos, projetando
um futuro mais justo e equilibrado.
A Petrobras mais uma vez se orgulha de patrocinar e contribuir para que a história de São José dos Campos seja recuperada
e colocada à disposição da sociedade.
Elza Kallas
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Agradecimentos
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Apresentação da Série
São José dos Campos: História e Cidade

A

presentar a coleção São José dos Campos: História
e Cidade significa muito para nós, pois é resultado de
um projeto acalentado há muitos anos, a realização
de um sonho. Somos docentes do curso de História da Univap,
coordenamos o Núcleo de Pesquisa Pró-Memória São José dos
Campos e desenvolvemos pesquisas no Laboratório de Pesquisa
e Documentação Histórica do IP&D, além de atuarmos no
Programa de Mestrado e Doutorado em Planejamento Urbano
e Regional da Univap. Enfim, junto com colegas e alunos da graduação e da pós-graduação realizamos pesquisas e levantamos
documentação sobre a história da cidade de São José dos Campos
há muitos anos.
Sabemos o quanto é necessário e importante para a cidade que
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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
história de São José nem sempre contam com o rigor de uma
pesquisa de caráter científico e embasamento metodológico criterioso. Nossa coleção tem como principal objetivo suprir essa
demanda, com a publicação de sete livros de temas variados sobre
a história de São José, os quais serão lançados entre 2008 e 2015
e distribuídos nas escolas, bibliotecas públicas e universidades.
Para a viabilização desse projeto contamos com o patrocínio da
Petrobras, apoio ao qual seremos sempre gratas.
O primeiro livro da coleção, intitulado Os Campos da Cidade:
São José Revisitada, busca traçar um panorama geral sobre a cidade, em múltiplos aspectos. São vários capítulos com temas variados, descortinando a cidade de São José dos Campos, trazendo
inovações historiográficas e olhares singulares sobre sua história.
O segundo livro, Câmara Municipal de São José dos Campos:
Cidade e Poder, tem o objetivo de contar a história do poder
legislativo de São José dos Campos, tema importante para a história da cidade. Desde a criação do Projeto Pró-Memória, em
2004, as Atas da Câmara Municipal de São José dos Campos
vêm sendo objeto de investigação de nossas equipes de bolsistas,
constituindo hoje um rico acervo documental sobre a história
política da cidade.
O terceiro livro, São José dos Campos: de Aldeia a Cidade, tem
uma missão difícil e ao mesmo tempo complexa e desafiadora,
pois seu objetivo é trazer à tona as discussões sobre os primórdios
da nossa então Aldeia de São José da Parayba, os conflitos entre
indígenas e colonos, sua transformação em Vila, até se tornar cidade no final do século XIX. Tudo isso contando com a escassa
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documentação que temos do período, mas que, garimpando documentos 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 história da cidade. Período rico para a compreensão de toda a lógica urbanística
e industrial de São José, o período sanatorial encerra contradições e memórias de um tempo que a cidade muitas vezes quis
apagar. Neste livro busca-se evidenciar, registrar, discutir e refletir sobre uma época que deixou marcas profundas na construção
identitária da cidade.
O quinto livro, Crescimento Urbano e Industrialização em São
José dos Campos, trata principalmente da vocação industrial de
São José dos Campos e da crescente urbanização que se processa
na cidade, principalmente a partir da década de 1960, com a chegada 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 livro, Escola e Educação em São José dos Campos: espaço e cultura escolar, buscamos identificar a história da educação
e do cotidiano escolar em São José dos Campos desde o século
XIX até nossos dias, sob os mais variados aspectos. A educação
não poderia deixar de ser tema de um livro sobre a história da
cidade, dada a relevância em que consiste a educação para toda
nossa sociedade.
No sétimo livro, São José dos Campos: cotidiano, gênero e representação, abordaremos temas ligados às novas tendências
historiográficas, como a participação das mulheres em vários
momentos históricos, trabalhos com memórias e identidades,
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representações sociais, trabalhos com fontes diversas como imagens, monumentos, cultura popular, entre outros. É um livro que
busca olhar São José dos Campos através da diversidade, através
de muitas linguagens.
As coordenadoras

s
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Sobre as coordenadoras da série

M

aria Aparecida Papali é historiadora, doutora em História Social pela PUC/SP, professora da
Universidade do Vale do Paraíba desde 1993, coordenadora do Laboratório de Pesquisa e Documentação Histórica
do IP&D da Univap, vinculada ao Grupo de Documentação
Histórica (Gedoch) da Univap, docente do Programa de Mestrado
e Doutorado em Planejamento Urbano e Regional; é membro
fundadora do Núcleo de Pesquisa Pró-Memória, autora do livro
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de História da Universidade do Vale do Paraíba, membro do
Laboratório de Pesquisa e Documentação Histórica do IP&D;
é vinculada ao Grupo de Documentação Histórica (Gedoch) da
Univap e docente do Programa de Mestrado e Doutorado em
Planejamento Urbano e Regional da Univap; autora dos livros
Calabouço Urbano: escravos e libertos em Porto Alegre (18301860). Passo Fundo: Universidade de Passo, 200 e; Cidade e
Identidade: São José dos Campos, do Peito e dos Ares. São Paulo:
Annablume, 2012.
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Sobre os organizadores do Volume VII

A
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Univap e docente do Programa de Mestrado e Doutorado em
Planejamento Urbano e Regional da Univap; autora dos livros
Calabouço Urbano: escravos e libertos em Porto Alegre (18301860). Passo Fundo: Universidade de Passo, 2004 e; Cidade e
Identidade: São José dos Campos, do Peito e dos Ares. São Paulo:
Annablume, 2012.
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Apresentação do Volume VII

N

este volume nosso olhar dirige-se ao cotidiano
na cidade de São José dos Campos. Alguns temas
incluídos aqui só recentemente receberam a atenção devida, no campo das Ciências Humanas; outros, embora já
abordados, o foram dentro de uma visão que privilegia as grandes estruturas, minimizando a importância das realidades vividas
pelos sujeitos históricos.
Contudo, cabe o alerta que essa é uma tarefa que não se esgota
no conteúdo deste volume. Seria muita pretensão de nossa parte ter como objetivo contemplar a totalidade das relações sociais
que se manifestam numa cidade tão complexa como a de São José
dos Campos. Este volume deve ser entendido, então, como um
primeiro esforço no sentido de animar a outros a olharem para
este “laboratório” tão rico como é o cotidiano joseense.
O livro começa com um capítulo escrito pelo arquiteto e professor Emmanuel dos Santos, homenagem justa ao colega e amigo que nos deixou tão precocemente. Neste capítulo, seus comentários, que se acompanham de fotos, levam o leitor a um passeio
pelo centro da cidade.
A discussão do espaço joseense continua com o capítulo “A
Cidade e seus significados: Olhares subjetivos sobre São José dos
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Campos”, inspirado na ideia de cidade polifônica do antropólogo
italiano Máximo Canevacci. Trata-se de uma obra coletiva, realizada por alunos do curso de especialização em Cultura Popular
Brasileira (Univap), em que se encontram entrelaçadas suas impressões registradas em incursões no centro histórico de São José
dos Campos.
O planejamento e seus efeitos na construção da subjetividade
dos moradores da região norte do município é tema do capítulo “Políticas de Zoneamento e seus reflexos: estudo do bairro de
Santana, em São José dos Campos (1930 a 1950)”, que põe em tela
uma das estratégias utilizadas para atender às necessidades funcionais da economia do município, no momento em que São José
dos Campos teve como sua principal atividade o acolhimento de
tuberculosos, para tratamento em seus sanatórios. Pensando o
Zoneamento pelo seu aspecto ideológico e disciplinar, destaca-se a Lei de 1938, que dividiu a Cidade em quatro zonas específicas: sanatorial, industrial, comercial, e residencial. Tendo em
vista tal divisão, as autoras perguntam sobre a repercussão deste disciplinamento no modo de se conceber o espaço do espaço,
notadamente pelos habitantes do bairro de Santana, habitantes,
naquele momento, da região de maior concentração industrial
do Município.
Segue a este, um capítulo que tem por objeto nosso patrimônio histórico e as políticas de preservação no Município. O texto “Ressignificação do patrimônio cultural: o caso da Capela N.
Senhora Aparecida em São José dos Campos” põe em discussão
as práticas que se situam neste terreno, relacionando-as particularmente a processos de ressignificação dos bens preservados.
Inclui-se neste nível de discussão o uso atual de uma antiga capela, concebido pela municipalidade como Museu de Arte Sacra.
A discussão do impacto de políticas públicas na construção de
identidades continua com o texto “Representações sócio espaciais
de moradores de assentamentos precários: favela Nova Tatetuba”,
que aborda atualmente um tema de destaque nas Ciências
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Humanas nos últimos anos, a ocupação de projetos habitacionais
pela realocação de habitantes de áreas distintas da cidade. Com o
exemplo de um assentamento formado com a população de três
bairros culturalmente diferentes, os autores abordam o desdobramento da ruptura dos antigos vínculos emocionais, psicológicos e materiais num processo de reconstrução de identidades e
na resistência à transferência para o novo lugar.
No capítulo, “São José: ficção meio realidade; um conto meio
autobiográfico”, o autor, após longa estadia fora do país, recolhe
suas impressões sobre as mudanças daquela cidade onde havia
passado alguns dos mais intensos anos de sua vida. Seu texto,
escrito de maneira despojada e acompanhado de muitas fotos,
particularmente da região central, ilustra um olhar “estrangeiro”
sobre a cidade. Uma condição que lhe permite ver com acuidade
as sutilezas de uma cidade sempre refeita, onde a lembranças do
passado caminham juntas com um presente sempre temporário.
Neste momento, as questões de gênero tomam seu lugar nesta
coletânea. Primeiro no capítulo “Cotidiano e trabalho: trajetórias de mulheres pobres e livres em São José dos Campos (séculos
XVIII/ XIX)”, as autoras dedicam-se à analise dos processos crimes. Por meio destes, vão compor o quadro da condição feminina num largo período que remonta aos tempos da Vila de S. José.
No capítulo seguinte, “Mulheres e operárias na Tecelagem
Parahyba em São José dos Campos (1930 – 1968)”, faz-se uma
análise da situação daquela que foi uma das primeiras indústrias
do Município. O artigo faz uma recuperação histórica da luta
de mulheres pela melhoria de suas condições de vida e de suas
famílias. Neste sentido, o texto vai se estender a temas como as
condições do trabalho feminino e à percepção que as operárias
possuíam de sua condição.
O capítulo “Pequeno ensaio sobre o futebol feminino em São
José dos Campos” tem como objeto a trajetória bem sucedida de
nossas atletas e as dificuldades que enfrentam neste terreno que
se marca pela hegemonia masculina. Complementa o capítu-
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lo, uma visão panorâmica da prática do futebol no Brasil desde
seus primórdios.
Fecha a discussão de gênero o capítulo “O Centro Dandara
de Promotoras Legais Populares em São José dos Campos” que,
ao abordar esta organização, coloca em discussão seu papel no
empoderamento das mulheres joseenses por fazer valer seus
direitos. Com o mesmo objetivo, os autores tentam recuperar
um percurso histórico da conquista destes direitos e o funcionamento de nossas instituições, nem sempre uma garantia de
que sejam respeitados.
O livro se encerra voltando ao tema das representações. Neste
momento, vão-se incorporar alguns personagens de relevo na
história da cidade, incluindo também o tema da diversidade na
prática religiosa.
No capítulo “Maria Peregrina: a história de um mito”, esta personagem, familiar ao ambiente do bairro de Santana, é abordada
tanto como mito como sujeito histórico, presente no contexto das
décadas de 1960 e 1970. Importa entender a construção de um
mito tão presente no imaginário da Zona Norte de São José dos
Campos, em sua relação com o contexto espaço temporal que lhe
deu origem.
Na década de 1930, São José dos Campos atingiu o ápice de
sua condição como centro de tratamento da tuberculose, trazendo médicos que vão construir uma identidade que os distingue
como grupo e os situa numa cidade ainda com ares provincianos. Este é o mote para o capítulo seguinte, “Dr. José Rosemberg:
Aventuras tisiológicas nos idos de 1930”, em que a autora utiliza a
trajetória deste médico e suas declarações, na abordagem da forma como os médicos viam a si mesmo e a cidade.
O capítulo “Terreiros de Umbanda em São José dos Campos”,
que encerra o livro, não se trata de um estudo exaustivo sobre o
tema. A intenção é outra. Busca-se ali, pela comparação de dois
terreiros, apontar a influência de fatores socioculturais na diversificação de mitos e ritos da prática mediúnica no Município.
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Neste sentido, são apontados elementos como a visibilidade dos
terreiros, o público que atraem e sua inserção nos entornos que
os abrigam.

l
Antes de finalizar, gostaríamos de esclarecer que nossa
intenção neste volume não foi a de reproduzir o cotidiano joseense em sua totalidade. Esta seria uma tarefa que, se possível
fosse, encontrar-se-ia muito além dos recursos de que dispomos.
O cotidiano - por onde se movem os sujeitos que não deixam de
ser históricos - revela formas particulares de vínculos às grandes
estruturas, e mesmo de recusa a elas. Essas são muitas e múltiplas
e crescem com a maior complexidade dos municípios e regiões.
Objetivamos, todavia, empreender um primeiro esforço
neste sentido. Buscamos abrir a discussão deste “mosaico” que é
a cidade de São José dos Campos; que faz conviver espaços impessoais e de passagem – não-lugares, na terminologia adotada
pelas Ciências Sociais – com as anteriores formas de sociabilidade. Esperamos que nossos esforços tragam novos e bons frutos,
vistos por outras lentes, muito certamente, mas sempre buscando
ampliar nossa visão sobre uma cidade que se refaz o tempo todo.

s
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Posfácio

O

leitor encontrará nesta coleção um amplo e despretensioso panorama histórico das questões mais relevantes vividas pela cidade de São José dos Campos.
Foram seis anos de muito trabalho, de rica experiência; tempo
que nos impôs um balanço da trajetória.
Uma das grandes virtudes desta coleção foi ter convidado, à
reflexão, estudiosos sobre a cidade de São José dos Campos de diferentes áreas. Os sete volumes representam um conjunto de experiências coletivas desses generosos estudiosos, cujas produções
provam a maturidade alcançada pelas pesquisas em nossa cidade.
Eis, portanto, nessa coleção, a proposta de socializar os estudos
acadêmicos, muitas vezes inacessíveis aos diferentes leitores.
Nessa grande história que construímos coletivamente; muitas
amizades foram feitas, outras fortemente solidificadas, algumas
perdidas pelo destino. Ao longo do percurso, histórias foram desconstruídas, passados ressignificados, mitos discutidos, eventos
remexidos. É essa a função da história! Carlos Drummond de
Andrade, em A Paixão Medida, define bem a que veio o historiador: “Veio para ressuscitar o tempo e escalpelar os mortos, as
condecorações, as liturgias, as espadas, o espectro das fazendas
submergidas, o muro de pedra entre membros da família, o ardido queixume das solteironas, os negócios de trapaça, as ilusões
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jamais confirmadas nem desfeitas. Veio para contar o que não faz
jus a ser glorificado (...)”.
Os assuntos tratados na coleção tiveram o presente como
dispositivo. Não existe história sem essa relação. O tempo nos
impõe a matéria. O tempo é nossa matéria, o tempo presente, o
homem presente, já dizia Marc Bloch. O presente é que nos instiga, que nos traz questionamentos que buscamos no que passou. Visitamos o passado da cidade para tentar compreender o
seu presente. Sabemos que as histórias trazidas por essa coleção
serão revistas, recriadas e recontadas, e estamos felizes por proporcionarmos a base para que a história continue. Obrigada a
todos que nos acolheram e nos apoiaram. Essa coleção é a soma
das contribuições de todos vocês. As coordenadoras da Coleção
História e Cidade.
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1
Uma leitura da paisagem na área central de São José dos Campos 1
Emmanuel Antonio dos Santos
Introdução

A

correlação entre natureza e ações humanas,
como parte fundamental da construção do ambiente, constitui-se em suporte para estabelecer as
valorações e a seleção dos elementos mais significativos a serem
considerados para a intervenção no espaço construído.
É fato evidente que as estruturas urbanas são produto de
processos de interação de acontecimentos e esses processos são
forças transformadoras. Os acontecimentos são traduzidos
pelas ações do homem em suas mais variadas formas e,
consequentemente, na construção do suporte físico para que as
ações ocorram.
1. Texto do autor, revisado e ampliado, originalmente publicado na Revista do programa de Pós-graduação da Fausp, Revista Pós
n 24 de dezembro de 2008 sob o título “Uma experiência de leitura da paisagem como procedimento para obtenção de diretrizes para
projeto - O caso de São José dos Campos”.
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A construção do suporte físico se faz constantemente, ou
seja, esta é a condição própria da cidade. As especificidades de
organização espacial, pelas quais é possível identificar relações
volumétricas, movimentos e circulação, dinamizadas em
interações, se apresentam em morfologias traduzidas nos aspectos
formais da paisagem.
A paisagem guarda estreita relação com a dinâmica da
urbanização e sofre seus efeitos transformadores, que se
fazem sentir, geralmente, de forma bastante evidente, pelo
comprometimento da qualidade de vida, resultante das diferentes
formas de apropriação do espaço e da organização de suas
funções. Posto isso, apresenta-se, a seguir, a leitura e a análise
da paisagem do tecido urbano em área central no município
de São José dos Campos. Procura-se demonstrar, por meio da
leitura e da análise de porções centrais e áreas entendidas como
centralidades, no tecido urbano, as referências socioespaciais, no
tempo e no espaço, no aporte cultural, tecnológico e ideológico,
como possibilidades de compreensão das morfologias urbanas.
u O Trottoir na avenida central
Na verdade, convém que os espaços intermediários que ficarão entre os pórticos a céu aberto
venham a ser guarnecidos com verde, porque
passeios ao ar livre gozam de enorme salubridade, e, antes de tudo, a dos olhos, porque o
ar, tornado tênue e rarefeito pela vegetação,
insinuando-se junto do movimento dos corpos, clarifica as imagens e assim, eliminando
dos olhos os humores espessos, deixa o olhar
sutil e as imagens bem definidas (Vitrúvio,
Apud Katinsky, 1999, p.119).
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Da Praça da Matriz à Praça do Cinema, a exposição, o
encontro e o consumo, a paisagem do passeio público, do comércio
formal e informal, dos serviços e das instituições financeiras;
outras avenidas, outras centralidades, os centros de bairros,
polos de concentração difusores e indutores, a paisagem do
reconhecimento, da pertinência, da igualdade civil e do convívio.
Centro urbano, aquele que polariza, atrai e induz, tal como o
coração – core – nos movimentos de sístole e diástole. Traz para
junto de si a população, na busca incessante das comodidades
representadas pela grande concentração de serviços, das sedes das
instituições financeiras, dos serviços cartoriais, da Igreja Matriz
de São José. Centro velho, origem das primeiras ocupações da
praça principal, adro da igreja, lugar das comunicações oficiais,
procissão dos santos, passeio após as missas aos domingos.
Extensões do centro, a praça da igreja dos pretos pobres, devotos
de São Benedito, adro que, aos poucos, recebe, em seu entorno,
o Fórum, a Câmara e, bem mais tarde, a cadeia e o cinema
Palácio. Forma-se a Praça Afonso Penna, espaço para o passeio e
o encontro; a Praça do Mercado e a da Capela de Nossa Senhora
Aparecida, aonde se chega, pela Rua Siqueira Campos, espaço
do comércio de víveres, aos sábados e aos domingos, pelos
barraqueiros mais antigos; a Praça da Preguiça, onde está o posto
de telefone público, o cinema Paratodos e de onde se vai, pela Rua
Cel. José Monteiro, para a Rua Sete de Setembro, antiga Rua do
Fogo, calçada do comércio, espaço dos aposentados, da conversa
fiada no banco do jardim; o campo santo, cemitério municipal do
centro, espaço da saudade e da reflexão, aonde se chega pela Rua
Francisco Rafael.
Articulam-se, dessa forma, vários espaços centrais de uso
público, através de avenidas e ruas que, apesar das diversas
modificações no traçado, no uso, nos materiais e na ocupação provocando acumulações desiguais de tempos - ligam e reforçam
esses espaços, formando uma unidade; o centro velho circunscrito
e configurado pelas ruas e avenidas que abrigam usos, ora mais
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públicos, ora mais particulares, mas que são o seu atrativo e a razão
da sua maior ou menor apropriação. Se não, passear, para quê?
Pode-se considerar como centro velho o quadrilátero formado
pelas ruas mais antigas da cidade, a Rua Siqueira Campos, a Rua
Humaitá, a av. Dr. João Guilhermino, o trecho da Rua Dolzani
Ricardo e o trecho da Rua Antonio Saes. Esse quadrilátero abriga
um conjunto de ruas, que concentra o comércio e os serviços mais
antigos, tradicionais e especializados da cidade, o que em parte
explica o seu poder de polarização, atraindo grande movimento
de pessoas, veículos e informações, à semelhança de outras áreas
centrais de tantas outras cidades brasileiras (Figura1).

Fig. 1 - O Quadrilátero Central da cidade de São José dos Campos.
Fonte: Funcate, Janeiro de 2002.

Rua Siqueira Campos, antiga Rua do Mercado, acesso ao
centro, subindo a vertente esquerda do córrego do Lavapés,
proximidade de onde viria a se instalar o mercado, o comércio de
passagem e a praça de descanso dos muares. Já no suplemento de
28 de abril de 1865 ao Código de Posturas de 1862, nos artigos 19º
e 28º verifica-se a circunscrição de uma área para a construção
de barracas no largo do Mercado, demarcando claramente a
localização do referido largo, aliás, em local onde até hoje o
Mercado Municipal se localiza.
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O mercado antigo, construído em 1896, ocupava um terço da
área do atual. Os outros dois terços eram ocupados pelo Largo do
Mercado, antigo Largo D`Aparecida. Hoje subsiste, modificado,
com a perda da área do largo propriamente dito, restando apenas
a edificação, que continua abrigando o Mercado Municipal. Esse
edifício passou por sucessivas obras de adequação, sendo as mais
significativas as realizadas em meados dos anos de 1920, para
atender às exigências sanitárias e para a conservação e o restauro,
quando se modificou, em caráter irreversível, a sua cobertura,
trocando-se a estrutura de madeira e as telhas cerâmicas, por
uma estrutura espacial metálica e por telhas também metálicas,
em meados de1990.
Ao longo da Rua Siqueira Campos e em volta do mercado,
distribui-se um conjunto de edificações de gabarito baixo, com
predominância de um pavimento e de uso misto, com comércio
na frente e moradia acoplada nos fundos em alguns casos.
Pela tipologia, distribuição e característica construtiva,
percebe-se que são edificações, na grande maioria, do início
dos anos de 1900. Trata-se de uma localização especial, que
articula o core urbano, abriga o comércio popular e mantém
relativa proximidade com o terminal rodoviário urbano central,
com a Igreja da Matriz, com o Mercado Municipal, através de
um conjunto de ruas que descem a encosta do platô central em
direção ao rio Paraíba. A circulação de pedestres foi sedimentando
o uso intenso dos passeios, o contato amplo no âmbito público
e a diversidade própria dessas áreas, que, devido à superposição
dos usos e das gentes, parecem caóticas (Figura 2).
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Fig. 2 - Ocupação na Rua Siqueira Campos em São José dos
Campos. Fonte: Funcate, janeiro de 2002.

Partindo-se dos fundos do adro de entorno da Igreja Matriz,
acompanhando-se a falésia do banhado, a Avenida São José,
antiga Rua de Trás, descreve um eixo que limita o quadrilátero
do centro velho em sua face esquerda. Esse antigo eixo de ligação
do centro com as ruas um pouco mais afastadas, quase ao final
do platô central, era ocupado por um conjunto de belas casas, as
quais tinham por quintal a falésia do banhado e toda a vista da
sua planície, secundada pelos contrafortes da Mantiqueira.
Abrigava, em seu alinhamento mais antigo, terminal
rodoviário intermunicipal, que funcionava no antigo Bar e
Restaurante Copacabana, localizado ao lado da Igreja Matriz, na
travessa Cândido Portinari, emoldurando o seu adro. Especial
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era essa localização, para quem chegava ou partia, pois permitia
descortinar o amplo panorama do banhado.
Inserem-se, no eixo da Avenida São José, alguns equipamentos
de uso público muito reconhecidos pela população que
frequentava e usa intensamente o centro, como o Cine Teatro
Municipal Benedito Alves da Silva, a Escola Olympio Catão e o
prédio do Fórum, atual Coletoria Estadual, este último com uma
inserção que o coloca mais à lateral da avenida, emoldurando a
Praça Afonso Pena, antigo Largo da Cadeia. Durante todo esse
trajeto, descortina-se a panorâmica do Banhado, visto que a face
direita da avenida não tem ocupação com edificações.
A atual delegacia central marca o início de um desenho mais
formal de rua, com ocupação densa em ambas as faces, passando,
dessa forma, a impedir ou obstar a perspectiva da panorâmica
do banhado. Eixo da circulação, para quem chega e para quem
daqui sai, em direção a outros municípios, através de ônibus, eixo
retificado, redesenhado e reusado para quem chega e para quem
parte dos bairros, em direção ao centro e deste em direção aos
bairros. Paisagem obrigatória, em que a natureza contribuiu, com
o seu quinhão, para a construção do simulacro de orla, formado
por uma escarpa de meandro, muito rara de acontecer no Brasil
inteiro - o Banhado - é por onde todos passam, por onde muitos
caminham e onde poucos se estabelecem (Figura 3).
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Fig. 3 - Ocupação na Rua Humaitá. Fonte: Funcate, Janeiro de
2002.

A Rua XV de Novembro, originalmente denominada Rua
Direita, abrigou o comércio elegante, as melhores casas de tecidos e
calçados, a primeira radiodifusora do município, a ZYE-5 - Rádio
Clube de São José dos Campos. Abrigou também o primeiro teatro,
na esquina com a Rua Sebastião Hummel, antiga Rua do Theatro,
edificação que, apesar das profundas modificações internas por
que passou, para abrigar outros usos, como Prefeitura Municipal,
Câmara dos Vereadores, e Biblioteca Pública, guarda, em suas
fachadas, as características básicas originais de sua arquitetura,
motivo pelo qual se transformou em objeto de preservação, com
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projeto de restauro e de ampliação, para continuar abrigando a
Biblioteca Pública Municipal Cassiano Ricardo.
A ocupação e o uso intensos desse eixo reforça-se com a Praça
Cônego Lima - antigo Jardim da Preguiça - ou da Telefônica,
como é conhecida pelos populares, devido ao fato de abrigar um
grande posto telefônico público -, formando um recuo lateral em
relação à Rua XV de Novembro e sendo emoldurada por um dos
mais antigos e tradicionais cinemas da cidade, o Cine Paratodos,
inaugurado no início dos anos de 1940, o qual, apesar de ser de
interesse para a preservação, devido à sua fachada e à inserção no
tecido central, foi transformado em conjunto comercial, que em
nada lembra a sua utilização e importância originais.
Continuando a caminhar na avenida principal, pelo lado
direito de quem da Matriz vem em direção à Igreja São Benedito,
encontra-se um alargamento da calçada, formando uma espécie
de praça linear, com canteiros e árvores de grande porte, que
ladeiam um dos mais antigos grupos escolares do município, o
Olympio Catão. Esses canteiros contornam a edificação em estilo
neoclássico do antigo Fórum, formando uma pequena praça
entre este e o grupo escolar, estabelecendo também a ligação com
a Avenida São José, acima descrita. Na esquina da Rua XV de
Novembro com a Rua Rubião Júnior, que faz a ligação da orla do
Banhado com o interior do quadrilátero central, encontra-se um
edifício classificado por lei como elemento de preservação, que
abrigou a primeira Escola Normal, nos anos de 1920, o Instituto
de Educação Cel. João Cursino, até o início dos anos de 1970, e
mais recentemente a Câmara Municipal, quando, em meados dos
anos de 1990, passou por obra de restauro e de conservação.
Chega-se assim à Praça Afonso Pena, emoldurada pela
piazzeta da Coletoria, pela Igreja dos Pretos, pelo Cine Palácio,
grande e moderno cinema dos anos de 1960, na mesma
calçada do edifício da Câmara e pela face que era antigamente
tomada por residências que faziam fundos com o Banhado. As
antigas residências cederam lugar aos serviços e ao comércio,
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aliás, transformações bem características das formas de uso e
de ocupação das áreas centrais das cidades contemporâneas
(Figura 4).

Fig. 4 - Ocupação na Rua XV de Novembro. Fonte: Funcate, 2002.

A Rua XV de Novembro, com tamanha diversidade,
conectando dois espaços generosos e complementares de uso
público, como a Praça da Matriz e a Praça do Cinema, em cujo
trajeto desenrolavam-se vários usos, como a bomboniere Cruzeiro,
a primeira rádio, o teatro, depois a Câmara Municipal, e finalmente
a Biblioteca Pública, não poderia escapar a uma apropriação
como área de passeio, do ir e vir, nas tardes de domingo, após
a missa, antes das matinês e até mesmo após as sessões do
cinema. Percorrer o seu trajeto, no ir e vir coquete ou garboso,
era quase obrigatório, maneira de ver e ser visto, maneira de se
iniciar romance. Hoje o movimento continua, até mais intenso,
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incessante; mudaram os atores, talvez, mudou o cenário, quem
sabe, a trama é outra também. Não há mais tanta coqueteria nem
tanto garbo, há menos elegância; não é mais passeio - flanerie, é
passagem, que busca e requer rapidez de deslocamentos. Não dá
mais para esperar o encontro, é preciso ir ao encontro ou, quem
sabe, ir de encontro.
Antiga Rua do Fogo, atual Rua Sete de Setembro, atravessando
o quadrilátero do centro, ligando-se à Praça João Mendes, mais
conhecida como Jardim do Sapo, devido a pequenas esculturas,
em forma de sapo, em volta de um espelho d’água, ao Mercado
Municipal e à Rua Siqueira Campos; eixo do comércio de roupas
e de calçados, foi, até meados dos anos de 1970, rua da moda,
das novidades que vinham de São Paulo e especialmente do Rio
de Janeiro – referencial para os modismos da juventude, quando
então se inaugurava o primeiro shopping center da cidade, na sua
extremidade, onde faz esquina com o Jardim do Sapo. Perdeu
então o status de rua das boutiques, simulacro de Rua Augusta,
da capital, ou mesmo das ruas de Ipanema, para o “novo” e “mais
moderno” jeito de comprar e passear: no interior do shopping.
Não é só no “comércio novo” que se inaugurou a
transformação. Devido à sua geometria, com largura muito
estreita e passeios mais ainda, já não conseguia mais suportar
o intenso tráfego de veículos e de pedestres, que disputavam,
em condições desiguais, o espaço que lhes era necessário. A
contradição explicitou-se, o lugar que atraía e concentrava a
movimentação da população era também o lugar cada vez mais
difícil de acessar e por onde circular com conforto e relativa
segurança. Soluções funcionais urgiam, buscavam-se experiências
e modelos. A pedestrianização, ou calçadão, proposta que se
pretendia inovadora e solução definitiva para a segregação que se
entendia necessária entre a circulação de pedestres e a de veículos,
em meados dos anos de 1970, era a solução encontrada.
Cabe lembrar contudo que, apesar de a pedestrianização ter
sido apresentada como solução inovadora, de fato, já no primeiro
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PDDI, previa-se a necessidade de fechamento de um conjunto de
ruas, com uso predominantemente comercial e com grande fluxo
de pedestres e veículos, como uma das medidas de curto prazo,
para minimizar os problemas de circulação urbana na área central.
A medida não se concretizou, na época, devido a pressões dos
comerciantes, os quais acreditavam que o fechamento causaria
dificuldades para carga e descarga, prejudicando também a
acessibilidade e o movimento junto aos seus comércios.
No cenário de exceção dos anos de 1970, utilizando-se da
ideologia de progresso e de modernização, transformou-se a
Rua Sete de Setembro no Calçadão da Rua Sete. Popularizou-se
e diversificou-se o comércio, não era mais o mesmo público, mas
era muito mais público, circulavam mais pessoas, intensificandose a diversidade da apropriação do espaço público, consolidandose como importante rua da área central, talvez das mais
movimentadas, durante os dias úteis, no horário comercial.
Passou durante esses anos por sucessivos redesenhos,
nunca, aliás, com modificação em sua “caixa”, permanecendo
com a dimensão e o alinhamento originais, salvo por um ou
outro recuo frontal, pela demolição ou pela reconstrução
de algum imóvel, e que, todavia, se diluíam no desenho
da pedestrianização, que nivela os pisos substituídos, por
revestimento único decorado, eliminando-se a diferenciação
entre o “leito carroçável” em revestimento com asfalto e o
passeio em ladrilho hidráulico, antes existentes. Tentou-se,
com os projetos, embelezar a rua e imprimir-lhe certo ar de
sofisticação e segurança, simulou-se o mall.
No entanto, apesar dos investimentos, em diversas tentativas
de melhoria para o Calçadão, nos finais de semana e durante
a noite, a infraestrutura instalada se dilui e seu potencial de
espaço público deixa de existir: não há atividade, movimento ou
apropriação (Figura 5).
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Fig. 5 - Ocupação na Rua Sete de Setembro. Fonte: Funcate, 2002.

O comércio secundário, ou menos sofisticado, da área
central, inicialmente se localizou na Rua Vilaça. Por tradição, de
uso predominantemente residencial, foi, aos poucos, absorvendo
outros usos, perdendo definitivamente a sua característica básica
de rua residencial. Talvez o fato de outras ruas abrigarem, antes
dela, o comércio e os serviços; talvez devido ao fato de se localizar
em relativa distância do centro mais dinâmico, o que, de um
lado, a tornava distante o bastante para ficar resguardada do
burburinho e de outro lado, próxima o suficiente do comércio
e dos serviços, permitindo acesso rápido e seguro, tenham
sido também fatores determinantes para abrigar um comércio
muito difuso, em que não se consegue identificar qualquer
especificidade como predominante e que viesse a imprimir esta
ou aquela característica para a determinação da ocupação com
usos da mesma natureza, guardando alguma similaridade.
O fato é que, mesmo localizada no quadrilátero central, a
Vilaça, devido ao padrão das edificações e da relativa intensidade
no seu movimento, guarda a aparência menos definida e menos
central, dentre todas as suas ruas (Figura 6).
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Fig. 6 - Ocupação na Rua Vilaça. Fonte: Funcate, 2002.

Limitando o quadrilátero da área do centro velho em sua
face direita, a Rua Francisco Rafael, antiga Rua do Cemitério,
permanece abrigando ocupação com baixa densidade e uso misto
de comércio e residências. À exceção de abrigar o Cemitério
Municipal, até período recente, com as iniciativas de “revitalização
da área central”, não havia o que pudesse lhe conferir uma
característica mais própria e específica, ficando condicionada a
ser definitivamente reconhecida como a rua do cemitério. Não
passou por renovação muito significativa de uso ou mesmo de
desenho como a Rua Sete de Setembro ou rua XV de Novembro,
guardando a mesma configuração, seja no traçado, seja até no
uso. Há, de alguma maneira, certa atmosfera silenciosa em suas
proximidades, talvez em função do cemitério, talvez pelo tipo de
ocupação e uso, talvez por ser o lugar, através do qual e para o
qual se conduzem os falecidos, onde os mais idosos, volta e meia,
dolorosamente se reconhecem e os mais novos forçosamente
experimentam a inevitabilidade da condição humana.
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Essa rua, em virtude de localizar-se entre o platô central e
a vertente esquerda do córrego do Lavapés, configura-se como
a zona limite entre essas duas características da morfologia do
relevo. A encosta foi, durante muito tempo, pelo menos até final
dos anos de 1970, fator limitador físico da expansão da área
central por esses lados, desde que o fundo de vale, que abrigava o
córrego – hoje canalizado para a passagem das vias marginais que
compõem o Anel Viário – era também um forte impedimento
para a transposição e a continuidade da ocupação e do uso
(Figura 7).

Fig. 7 - Ocupação na Rua Francisco Rafael. Fonte: Funcate, 2002.

Fecha-se o quadrilátero central, pela avenida Dr. João
Guilhermino, antiga Avenida da Estação. Na extremidade sul
de seu prolongamento, abriga a antiga caixa d’água municipal,
hoje estação central de tratamento de águas. Forma desde aí, até
encontrar-se com a Praça Maurício Cury, uma ampla avenida com
calçadas largas e bem arborizadas, onde o plantio de palmeiras
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reais, em alinhamento, reforça e caracteriza o eixo, lembrando
as alamedas de parques e jardins, criando-lhe um certo ar de
sofisticação e de exclusividade.
Abrigo de muitos e requintados imóveis dos mais abastados,
rua elegantemente residencial, exclusiva pelo tipo de uso e de
ocupação, acessível como caminho de passagem em direção
à região sudoeste; nos anos de 1930, recebeu a instalação
dos sanatórios. Como todas as outras, foi paulatinamente
modificando o seu uso e sua ocupação, diferenciando-se contudo
por experimentar relativa verticalização. É hoje, mais do que tudo,
um importante eixo de circulação, com intenso movimento de
veículos, em parte suavizado pela largura dos passeios e pelo recuo
frontal dos prédios e das poucas residências, onde ainda se podem
verificar alguns imóveis dos anos de 1930 e 1940 (Figura 8).
O centro se completa com os prolongamentos, que vão se
sucedendo, na mesma medida em que os usos vão se modificando.
Permanece, no entanto, como inércia intransponível, o desenho
básico, formado pela morfologia, com gabarito acanhado, quase
uniforme, e pelos conflitos de uso, das dificuldades de apropriação
dos espaços pelos vários sistemas de deslocamentos. O centro se
expande, transborda e cria novas centralidades, formando novo
perímetro no entorno adjacente, o centro novo ou centro expandido.
Outros centros vão surgindo, nos bairros, a partir da
consolidação e da diversificação de polos de atração, geralmente
próximos a equipamentos de uso público, próximos a igreja, e
junto aos corredores de circulação e de transportes.
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Fig. 8 - Ocupação na Avenida Dr. João Guilhermino. Fonte:
Funcate, 2002.

O Centro do bairro de Santana, na zona Norte, próximo
ao rio Paraíba do Sul, é desses exemplos de centros velhos, em
bairros mais antigos, que, apesar de terem experimentado certa
obsolescência, não perderam sua atração como polaridade e
como fator de reconhecimento e de identidade do lugar no qual
se inserem.
O perímetro da área considerada como o core do bairro
de Santana, desenha um quadrilátero formado pelas ruas
Guaianazes, Raul R. de Araújo e Rui Barbosa, no qual se inserem
a Igreja Matriz e seu adro, um conjunto uniforme de casas
geminadas, de um pavimento, ladeando a praça central, e um
conjunto de edificações com uso comercial e de serviços de escala
local. O conjunto formado pela Igreja, a praça e as casinhas,
guarda, em seu desenho, características das implantações das
vilas coloniais, onde a Igreja Matriz domina sobre o cenário
com o adro, formando um largo e o desenrolar de um conjunto
de edificações de menor porte e bem alinhadas, localizado em
posição diametralmente oposta à igreja, e fecha o cenário.
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Os usos de comércio e de serviços, que se desenvolvem ao longo
das ruas Rui Barbosa e Guaianazes, se apropriaram de edificações
que datam do primeiro quartel do século passado. Algumas se
encontram com algum grau de conservação. Tantas outras, já em
adiantado estado de deterioração e de transformação, requerem
ações que viabilizem a sua conservação e/ou a sua preservação.
Outros aspectos do bairro poderiam ser objeto de
preocupação, como o ethos de mineiridade, que se pode perceber
nos seus moradores. Bairro antigo e consolidado, centro velho,
com ares mais conservadores, parece-se com um duplo do
centro tradicional, aquele que espelha e desvela, contrapõe e
complementa (Figura 9).
No outro extremo do município, além rodovia Presidente
Dutra, na zona Sul, encontra-se outro centro de bairro bem
consolidado, o centro do Jardim Satélite e adjacências. Esse
centro pode ser identificado pelo entroncamento das avenidas
Cassiopéia e Andrômeda. É nesse cruzamento, e a partir dele,
que as duas avenidas concentram um conjunto de serviços e de
comércio que polariza a vida do bairro e de suas adjacências.
Localizam-se aí e no entorno imediato a delegacia da zona sul;
uma Igreja de grande porte; uma praça bem arborizada; e um
sem número de pontos comerciais e de serviço de atendimento
setorial, como padarias, agências bancárias, cartório de registro
de imóveis, pizzarias, lojas de armarinhos, dentre outros.
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Fig. 9 - Ocupação no Centro de Santana. Fonte: Funcate, 2002.

A Avenida Andrômeda é um eixo de circulação e de
transporte, originário do loteamento Jardim Satélite, de meados
dos anos de 1970, e que hoje faz a ligação Norte-Sul do município,
através do Anel Viário, transpondo a via Dutra. Em seu extenso
percurso, atravessa toda a zona Sul, como via arterial, articulando
os bairros do Bosque dos Eucaliptos e do Jardim Satélite, com os
bairros do Campo dos Alemães e com o conjunto D. Pedro I, dois
conhecidos bolsões de pobreza e de exclusão social do município.
A sua ocupação e seu uso predominantemente comercial a
configuram como um corredor central de comércio e de serviços.
No entanto, a não ser pelo seu primeiro terço junto à via Dutra,
em processo de verticalização, a predominância é de edificações
em, no máximo, dois pavimentos, que conferem ao lugar uma
densidade que parece bem abaixo do seu potencial, tanto no que
se refere à infraestrutura instalada, quanto às morfologias que
podem ser suportadas pelas dimensões da via.
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De todo modo, apesar do baixo índice de verticalização e de
densidade correspondente, percebe-se uma apropriação de uso
público bastante significativo, principalmente junto aos setores
gastronômicos das pizzarias na Avenida Andrômeda, no setor
próximo ao mercadinho e ao comércio local, no caso da Avenida
Cassiopéia, conhecida como marco referencial de limite entre
os bairros do Jardim Satélite e Bosque dos Eucaliptos e onde as
avenidas fazem esquina, uma com a outra.
Centro dinâmico da Zona Sul, obrigatório de se ir, até para se
evitarem deslocamentos mais longos em direção à região central da
cidade. Lá é possível adquirir o que é de necessidade mais urgente
e imediata, onde se podem acessar as instituições financeiras,
onde se pode circular nas noites de lazer gastronômico. A classe
média “do lado de lá da Dutra” conquista e afirma o seu lugar de
centralidade, o seu espaço para o consumo.
E os outros espaços? Essas áreas, novas e velhas, são
constantemente solicitadas a atender novas demandas, tornandose ora obsoletas, ora inovações, absorvendo usos e transformando
ocupações. Muitos projetos, vários “desenhos”, desejo de impor
ordem, desejo de produzir aparência, vontade inconfessa de
reimprimir valor, fazer com que seja de novo bom de se usar.
Bom para quem?
u O sagrado, o profano, o ir e vir de muitos jeitos
Procurando por você meu amor
Onde está meu Deus
Mas que felicidade te encontrar pela cidade
Com essa cara linda ao sol do meio dia
Rebolando na avenida
Para desgraça e glória dessa vida
Deixa o mar ferver, deixa o sol despencar
Deixa o coração bater se despedaçar
Chora, mas depois, mas agora deixa sangrar
Deixa o carnaval passar
(Caetano Veloso, Deixa sangrar, 1971).
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As festividades, as manifestações cívicas e institucionais,
o lugar para ver a banda passar, o lugar das passeatas, das
reivindicações políticas, do palanque, do comício e da retórica;
a paisagem do desfile, da parada do civismo; as manifestações
religiosas, o lugar da procissão, das festas e das quermesses, dos
ritos sincréticos; a paisagem da rua e do largo, do “caminho do
padre”; as manifestações profanas, o lugar para se dançar, para
se exibir e para se assistir à exibição; a paisagem do carnaval, da
alegria barata, da sedução.
A apropriação dos espaços públicos livres coletivos
urbanos para uso e consumo geralmente pode ser mais sentida
naquela porção reservada para a circulação de pedestres, ou
seja, nos passeios. Espaço com desenho linear e, no mais das
vezes, guardando regularidade no seu traçado, é obrigatório,
pois é através dele que se tornam possíveis a locomoção e o
deslocamento entre os diversos destinos e origens. No que diz
respeito à propriedade, é o lugar neutro, porque, não pertencendo
a outrem, é de propriedade e de domínio de todos, portanto, o
lugar da acessibilidade absoluta. Necessário se faz, desse modo,
garantir a sua existência, a sua permanência e a configuração que
possa mais bem se adequar a todos os usos por todos.
Nesse sentido o PDDI – 95 em suas diretrizes, programas e
projetos para o meio ambiente e mais especificamente em relação
aos espaços públicos livres coletivos urbanos, aponta um conjunto
de indicações e de padrões que deveriam ser seguidos para se
obter um desenho dos espaços de uso público que propiciasse
o conforto térmico, pelo balanceamento energético entre luz e
sombras; a renovação do ar, pela sua umectação e consequente
diminuição do particulado em suspensão; o conforto, no
deslocamento dado pelas larguras, tipos de pavimento e disposição
dos equipamentos nas calçadas; além da expressa recomendação
em se procurar adequar a arborização urbana, com espécies tanto
mais resistentes, quanto mais apropriadas, no tocante a porte,
formato, raizame, e necessidade de manutenção.
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Se se comparar o que prescreve o plano com o que vem
ocorrendo, de fato, com a ressalva de que se está falando de
implantações e desenhos pré-plano, verifica-se um descompasso
entre o desejado e o de fato existente. Parece óbvio que assim seja,
posto que o que está feito, feito está. Não é disso que se trata, não
é o caso de negar o que foi feito, como um passado que não se
quer mais ver e que se possa descartar. Não resta dúvida de que só
se prescreve, com o intuito de corrigir o que é, e por que assim o é,
ou mesmo para o que ainda poderá vir a ser. Trata-se de verificar
no existente, situações em que as correções se fazem necessárias,
e em que aspectos se fazem necessárias, como também fazer um
exercício de recuperar os atributos daquelas situações existentes,
que são consideradas portadoras de qualidades para a aplicação
no novo.
Assim, entende-se que os espaços reúnem as situações
consideradas como “qualidades”, no que diz respeito à sua
apropriação e ao seu uso. Os espaços centrais, por exemplo,
como o adro das Igrejas, originário da necessidade do espaço
para a procissão, nos dias santificados, conformando, por
consequência, a Praça da Matriz, espaço público para as festas
e quermesses, especialmente no mês de junho; para montar
o presépio de Natal; para o cortejo de Corpus Christi; para o
comício político e do espaço da cidade em que, também por
tradição, por garantia sacra, prestam-se as manifestações de
reivindicação e de combate às injustiças sociais. O sagrado
prestando-se ao culto e às procissões, o profano prestandose à festa; o sagrado prestando-se ao abrigo dos excluídos, dos
injustiçados e dos desviados, o profano prestando-se ao abrigo
das nem sempre críveis promessas políticas. Sacramente profano,
profanamente consagrado (Figura 10).
De adro frontal, espaço configurado pelas edificações que
lhe dão contorno, formando quadrilátero mais ou menos bem
definido, sem separação ainda nítida entre o que é público e
o que é privado, portanto sem calçadas e ruas, no sentido
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formal da expressão, um amplo “terreiro” onde as coisas iam
se sucedendo, passa gradativamente à condição de praça da
igreja e em muitos casos à de praça central. Adquire, com o
tempo, contornos que são definidos pelo desenho dos pisos que
separam os passeios de pedestres do leito carroçável, adquire
forma própria e independente, como se se desgarrasse da igreja
e do seu entorno, seu motivo de ser. Vira lugar ajardinado e
arborizado, com bancos e chafariz, organiza os percursos, os
fluxos e as possibilidades de permanência.

Fig. 10 - Ocupação no Adro da Praça Matriz. Fonte: Funcate, 2002.

Paradoxalmente parece querer complementar, como recheio,
a moldura que lhe contorna e lhe imprime definição, a praça
como espaço urbano continua pública, seu desenho agora, ou
mesmo desde sempre, nem tanto, porque pretende organizar,
impondo hierarquia, superpondo pré-definições, em que os usos
já se encontravam livremente definidos.
A avenida central, por exemplo, tradicionalmente lugar
do passeio e da exposição cotidiana e recatada, dos desfiles
comemorativos, nas datas cívicas como o Sete de Setembro,
e o aniversário da cidade, dos desfiles pagãos dos blocos
carnavalescos, quando se pode dançar, e quando a sensualidade
sem recatos é consentida, vai aos poucos se transformando em
lugar preponderante para o consumo, onde as lojas se instalam,
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abrindo-se e, às vezes, até escancaradamente transbordando para as
calçadas, na disputa pela exposição das suas mercadorias, criando,
dessa maneira, juntamente com os equipamentos urbanos, como
os postes, as bancas de revistas, as lixeiras, os orelhões, as árvores,
os letreiros os luxalons das fachadas, escondendo as arquiteturas
a título de “embelezar” e de chamar a atenção, um estreitamento
dos passeios, dificultando o caminhar desinteressado – a flanerie,
que, de todo modo, já não é mais possível e nem necessário. Hoje
os shoppings se prestam, de modo enviesado, a esse ritual.
Nas praças, o entorno e até alguns dos caminhos mais centrais
foram tomados, ao longo dos anos, pelo comércio ambulante,
denunciando a ausência de oportunidades para todos e a exclusão
do espaço formal, já que a precariedade dos “pontos” não garante a
continuidade da atividade, estrategicamente denominada economia
informal. Praças que, com algum esforço, lembram o medievo, não
pelo desenho, mas sobretudo pela sua apropriação para a mercancia,
por aqueles que, não podendo fazer o seu comércio com exclusividade
junto aos “nobres”, o fazem nas praças e nas ruas, atendendo ao
interesse dos passantes. Não mais o espaço do encontro, do repouso
ou das conversas fiadas, agora o espaço dos vários tipos e níveis de
comércio, da passagem atravessando-a rapidamente, com receio e
insegurança, parecendo um campo de batalha, onde cada um adentra,
já se defendendo e com o desejo dele sair o mais rapidamente possível.
Problemas de desenho? Talvez. Problemas de estrutura urbana? Com
certeza. Qualidade ou defeito, não vêm ao caso, importa fazer jus à
necessária intervenção, desde que, ao se extremar o público do privado
e ao se estabelecerem as possibilidades de hierarquização dos espaços
urbanos, se torna imperativa uma definição de desenhos que tornem
claros os limites entre o que é somente de um e o que é de todos.
Podem-se discutir esses desenhos, suas intenções e os projetos que os
originaram, mas daí a entender que não se faça desenho algum vai
uma grande distância.

s
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E

m 2004, publicou-se o livro Cidade Polifônica, do
antropólogo Máximo Canevacci, em que o pesquisador descreve uma situação ocorrida com ele e que lhe
possibilitou novas reflexões sobre as cidades contemporâneas:
ao visitar São Paulo, perdeu-se na cidade, pois não conhecia as
referências visuais da grande metrópole. Ao perder-se, o autor
passou a observar a cidade, com os cinco sentidos, sob uma
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perspectiva de “desconhecimento”, percebendo uma espacialidade que talvez ficasse oculta para olhares acostumados a um
determinado cotidiano:
(...) muitas vezes o olhar desenraizado do estrangeiro
tem a possibilidade de perceber as diferenças que
o olhar domesticado não percebe, interiorizado
e demasiadamente habituado, pelo excesso de
familiaridade (Canevacci, 2004, p. 17).
(...) o processo de estranhamento deve ser conduzido
ao ponto em que o nosso relacionamento com o
mundo é mais costumeiro e, portanto, mais ‘familiar’,
enquanto o processo oposto de familiarização
deve focalizar e descobrir o que é desconhecido
(Canevacci, 2004: 31).
Por esse mesmo caminho, Antonio A. Arantes propõe que,
para se compreenderem as cidades, deve-se percorrê-las com o
olhar de forasteiro, de flaneur, procurando percebê-la, não em
sua profundidade de processos, mas em sua transitoriedade.
Sob essa perspectiva, ao caminhar pela cidade de São Paulo,
ele percebe que não há territórios fixos definidos na capital do
Estado de São Paulo, mas
configurações espaço-temporais mais efêmeras e
híbridas que os territórios sociais de identidade clássicos;
No espaço comum das cidades (praças, ruas), vão sendo
construídas coletivamente fronteiras simbólicas que
separam, aproximam, nivelam, hierarquizam ou, numa
palavra, ordenam as categorias e os grupos sociais em
suas mútuas relações (Arantes, 2000, pp. 103-129).
A cidade, assim, não poderia ser pensada somente em sua
perspectiva física, mas como lugar, ou seja, sob a perspectiva da
relação entre o espaço e seus moradores, construindo significados,
marcos e memórias. O transitar fluido e de percepção estrangeira,
possibilita que o pesquisador visualize essas relações.
Desse modo, em 06 de dezembro de 2009, no curso de
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Especialização do Pós-grau da Univap, Cultura Popular
Brasileira, no módulo Memória e História, foi desenvolvida
uma atividade de campo, quando, em uma manhã de domingo,
estes pesquisadores visitaram e fotografaram o centro histórico
da cidade de São José dos Campos. Percorreu-se o quadrilátero
formado pelas ruas 15 de Novembro2, Rua Floriano Peixoto, Rua
Sete de Setembro3 e Rua Siqueira Campos4, tendo como pontos
principais a Praça Afonso Pena5, Praça João Mendes6, Praça
Cônego Lima7, Praça Padre João8, Espaço Cultural Mário Covas
(Antiga Câmara Municipal), Museu de Arte Sacra (Capela Nossa
Senhora Aparecida), Mercado Municipal, Biblioteca Pública
Municipal (antigo Theatro São José), Igreja Matriz, Capela São
Benedito e antigo Fórum; procurando perceber esses territórios
como flexíveis e fluidos. Como finalização do módulo, os alunos
(sozinhos ou em grupos) produziram textos sobre as impressões
obtidas durante o trabalho de campo.
Este texto é resultado dessa atividade do módulo. É uma
compilação das percepções de oito alunos de especialização
acerca do centro da cidade de São José dos Campos. Portanto,
trata-se de uma obra coletiva, em que as impressões dos alunos
2. A antiga Rua Direita sofreu vários alargamentos e alinhamentos: em 1893, 1898 e 1911. Em 18 de Outubro de 1897, uma
Resolução criada pelo vereador José Monteiro Ferreira alterou o nome da Rua Direita para Rua 15 de Novembro, data da proclamação
da República. Em 1919, a Rua 15 de Novembro tornou-se avenida. (Projeto IPAC Centro. Departamento de Patrimônio Histórico da
Fundação Cultural Cassiano Ricardo, 2002).
3. Antiga Rua do Fogo recebeu, em 1897, a denominação de Rua Sete de Setembro. Na segunda metade da década de 70, foi
construído o “calçadão”, expressão que passou a ser o nome informal do logradouro: Rua do Calçadão (Idem).
4. A antiga Rua Visconde do Rio Branco foi, em 1897, designada de Rua 28 de Setembro, data de sanção da Lei do Ventre Livre.
Pela resolução nº 1, de 1913, a Rua 28 de Setembro passou a se chamar Rua do Mercado. Em outubro de 1930, recebeu o nome de Rua
Siqueira Campos (Idem).
5. O antigo Largo Municipal, em 1897, passou a se denominar Praça 23 de Novembro, que é a data de Elevação do Marechal
Floriano Peixoto à Presidência da República em 1891. Em 1909, recebeu o nome do presidente Afonso Pena (Idem).
6. Recebeu tal denominação em 04/09/1905, através da Câmara Municipal. Sofreu reforma em 1943, quando foram construídos
nela um teatro aberto e um chafariz com sapos moldados em cimento, que acabaram por lhe atribuir um nome informal, utilizado até
hoje: Praça do Sapo (Idem).
7. Antigo Largo do Rosário recebeu, em 1897, a denominação de Praça 16 de Dezembro, data da elevação do Marechal Deodoro
da Fonseca ao poder em 1890. Pela resolução nº 1 de 1913, recebeu a denominação de Praça Cônego Lima. Informalmente teve outras
denominações como Jardim da Preguiça, Jardim do Coreto e Jardim do Correio (Idem).
8. O antigo Largo da Matriz recebeu, através de resolução da Câmara, a denominação de Praça 19 de Março, data da morte do
santo católico São José, padroeiro da cidade. Em 19/05/1902, a Praça 19 de Março recebeu o nome de Praça Bento Bueno, nome do
Secretário do Interior do Estado de São Paulo. Em 08 de Novembro de 1993, através da Lei nº 4469/93, passou a ser Praça Padre João
(Idem).
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se entrelaçam, apresentando um grande mosaico, semelhante
à própria polifonia da cidade, cheia de diferenças, que ora se
aproximam, ora se distanciam, mas que se relacionam em um
mesmo espaço, tornando-o lugar9.

Fig. 1 - Mapa do centro histórico com o roteiro percorrido
pelo grupo. Fonte: Divisão de Patrimônio Histórico, FCCR,
PMSJC.

A primeira a ser observada foi a Praça Afonso Pena, uma das
centrais da cidade de São José dos Campos10. Por ser domingo,
havia nela pequeno movimento de pessoas. Uma empresa
de serviços aproveitava esse fato para fazer um trabalho de
manutenção, utilizando o espaço de sua calçada. Alguns donos
9. Para Arantes os lugares sociais são construídos a partir da convivência nos espaços cotidianamente trilhados, tornando “(...) as
ruas, praças e monumentos em suportes físicos de significações e de lembranças compartilhadas, que passam a fazer parte da experiência,
ao se transformarem em balizas reconhecidas de identidades, fronteiras de diferença cultural e marcos de pertencimento” (Arantes,
2000:106).
10. O trecho da Praça Afonso Pena foi extraído do trabalho de Mirian Cristina de Souza Cunha, Memória e História - Visita a
praças do centro de São José dos Campos, de 14 de dezembro de 2009.
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de barracas de alimentos, camelôs e prostitutas aguardavam
fregueses. Poucas crianças brincavam no parque; alguns senhores
liam seus jornais ou revista sentados nos bancos; um trabalhador
solitário recolhia o lixo deixado por passantes do dia anterior;
duas mulheres e uma menina da mesma família aguardavam a
chegada de outros parentes; no ponto lateral de ônibus; pessoas
chegavam, esperavam ou partiam; as barracas de literatura
religiosa encontravam-se fechadas, assim como a igreja de São
Benedito, que há anos assiste a todo o movimento dessa praça,
abençoando seus passantes; alguns jovens conversavam sentados
em um banco, outros passeavam de bicicleta; algumas pessoas
adoecidas pelo álcool, pobreza, ou solidão, ocupavam também
seus bancos.
Pessoas e histórias diversas na mesma praça: comerciantes,
passantes, leitores, adoecidos, prostitutas, crianças, como um
mosaico de diferenças que se cruzam, se tangenciam, mas, ao
mesmo tempo, mantêm-se distantes, respeitando fronteiras
invisíveis, universos paralelos e complexos, que se interrelacionam e que geram um sistema de convivência, responsável
pela composição de histórias e de memórias individuais e/
ou coletivas, que dialogam com o presente, convivendo
com momentos e monumentos, símbolos, placas, estátuas e
representações da história oficial, elementos esses que são,
muitas vezes, imperceptíveis ou sem função aparente para os
pedestres cotidianos.
O pequeno movimento encontrado na Praça Afonso Pena
justifica-se pelo esvaziamento populacional do centro da cidade,
que se torna, cada vez mais, uma área comercial, fazendo com
que a praça caracterize-se como um local de passagem, de grande
movimento, nos dias úteis, quando a população dos bairros
desloca-se para o centro, pelos mais diferentes motivos, como
trabalho, compras, alimentação ou passeio, dentre outros. Tal fato
torna a utilização da praça, por vezes, algo impessoal, corriqueiro,
como um simples caminho, por onde se passa para se atravessar,

73

de uma avenida para outra, para se comer um salgado ou para
se deixarem os filhos brincando enquanto se espera o ônibus ou
se aguarda a abertura de uma loja. As relações de passagem, de
comércio ou de trabalho, porém, são relações sociais e, como tal,
geram laços, sejam eles temporários ou perenes, que constituem
igualmente a história dessas pessoas.

Fig. 2 - Praça Afonso Pena. Fonte: Cunha, 2009.

Fig. 3 - Praça Afonso Pena. Fonte: Cunha, 2009.
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As pessoas, em geral, transitam pelo entorno da praça,
vindas de diferentes pontos da região, com o objetivo de chegar
ao centro comercial. O conjunto de patrimônios acaba passando
despercebido, devido à dinâmica da vida urbana. No entanto,
pode-se perceber que, em pleno final de semana, outras relações
com a praça são estabelecidas, destacando-se detalhes que ficam
camuflados no dia-a-dia. Outras formas de apropriação disputam
o mesmo espaço: o lazer, o descanso e o passatempo possibilitam
interação entre gerações e relações sociais diversas. Segundo
Arantes (2000), “os marcos construídos nos embates da vida
cotidiana balizam experiências de territorialidade”, fato observado
na setorização do espaço e na manifestação de incômodo,
demonstrado pelas pessoas, ao se registrarem imagens11.
Fatos como esses contribuem para a formação de memórias
diversas. Alguns se lembrarão da praça como um local de
referência geográfica, outros como um ponto de comércio, de
espera, de passagem. O patrimônio físico da praça será guardado
na memória de seus passantes, de acordo com a experiência que
viveram em relação a ela. Os que passaram por ela, antes da
demolição do teatro de arena, sempre se lembrarão do centro da
praça como o local onde ficava “o Penicão”, e suas lembranças
se ligarão a experiências vividas nele ou no seu entorno. Já os
frequentadores recentes farão referência às fontes de água que
foram colocadas em seu lugar.
Os marcos e os patrimônios não oficiais têm seu valor
e sua memória ligados aos acontecimentos partilhados por
determinado grupo. As pessoas se lembram ou se esquecem deles,
de acordo com suas próprias vivências. Certamente a prostituta
se lembrará dos bancos da praça, como seu local de trabalho, mas
também como local de vivência e de relacionamento com colegas,
de partilha de conversas e de troca de experiências; a criança se
11. Almeida, Maura Cristina de; Takamatsu, Milena e Silva, Pércila Márcia da. Memória e História - Roteiro Sensível. Curso de
Especialização em Cultura Popular. Univap, 2009.
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lembrará do parque onde foi com determinado amigo ou parente,
ou conheceu um novo colega; os passageiros, como localização
de pontos de ônibus, mas principalmente se, em determinada
data, partilhou de alguma experiência valiosa, relacionada à
convivência nesses espaços. Todas essas lembranças comporão
e já compõem, o patrimônio imaterial, criado a partir da Praça
Afonso Pena.
A Praça Cônego Lima12 localiza-se no centro da cidade de
São José dos Campos, ocupando o lado direito, no sentido do
tráfego, do cruzamento formado entre as ruas 15 de Novembro e
Coronel José Monteiro, ambas marcos de memória, muitas vezes
esquecidos ou apagados pelo tempo.13 Entrando na praça vê-se
que o quadrado formado pelo perímetro da praça é esquartejado
pela presença das bancas de revista e de venda de celulares, das
barracas de camelôs e dos engraxates.
À frente da praça há o maior fluxo de pessoas, onde fica a
maior quantidade de barracas e, consequentemente, onde ocorre
o maior número de vendas. Essa calçada da praça é uma via de
passagem, que cruzam tanto as pessoas que chegam ao centro,
quanto as que estão indo embora da região central. O meio da
Praça Cônego Lima é cortado por outra via de passagem, um
pouco mais larga, porém menos tumultuada. Nesse percurso,
existem apenas três barracas.
Tais barracas dividem o espaço com três pontos de telefones
públicos, onze bancos e o Espaço Ponto Com. Percebeu-se que
esse espaço da praça é ocupado, geralmente, por pessoas com os
mais diversos interesses e desejos: homens e mulheres que querem
12. A percepção relativa à Praça Cônego Lima foi extraída da Monografia de Leonardo Santos, uma vez que o trabalho expressa
fortemente o tema da polifonia, proposta na atividade e, ao mesmo tempo, por estar tal praça inserida no quadrilátero central de São José
dos Campos (Santos, Leonardo Silva. Camelôs, engraxates e imprensa: memórias e sociabilidades na Praça cônego Lima em São José dos
Campos. Pós graduação em Cultura Popular Brasileira, Univap, 2009).
13. Esses referenciais transmitem o desejo de ressaltar fatos importantes da história do Brasil República, legitimando, por meio
de nomeações de ruas, parques e praças, no intuito de apagar marcos da monarquia. (IPAC, 2002) No caso da Rua Cel José Monteiro,
foi uma homenagem ao Conselheiro do Governo Municipal em várias gestões, prefeito Municipal em 1905, presidente da Câmara em
1916 e chefe do Partido Republicano. A antiga Rua Alegre recebeu, em 1897, a denominação de Rua 03 de Novembro, data da fundação
do primeiro Clube Republicano, no Rio de Janeiro, por Saldanha Marinho em 1871. Pela resolução n.º 1 de 1913, a Rua 03 de Novembro
passou a ser chamada Rua Coronel José Monteiro.
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comprar ou olhar as mercadorias penduradas nas barracas;
crianças, acompanhadas pelos pais, que desejam brincar; pessoas
das mais diferentes faixas etárias, que procuram conversar, fumar,
comer um cachorro-quente, tomar uma água de coco, falar ao
celular, usar os telefones públicos, olhar o movimento, além
de passar o tempo no horário de almoço, namorar, “paquerar”,
observar o jogar de baralhos entre um engraxate e um dos
funcionários da Secretaria de Serviços Municipais, responsável
pela manutenção do jardim da praça, ou usar a internet gratuita,
que está disponível no Espaço Ponto Com.
A Praça Cônego Lima oferece um movimento de coisas e de
pessoas, misturado aos sons dos passos, das ritmadas batidas,
para abrir os cocos, oriundas da barraca do Paulinho, das buzinas
dos carros que contornam a praça, dos diferentes ritmos musicais
(Forró, Pagode, Funk, Axé, Samba, Hip Hop, Sertanejo, entre
outros), tocados em algumas barracas que, de modo diferente
do antigo coreto da praça e do serviço de alto-falante da Rua 15
de Novembro, também servem para alegrar o ambiente14, Tais
audições de trechos musicais do presente servem para comprovar
a qualidade do produto comercializado e para detectar possíveis
arranhaduras nos CDs. Essas dissonâncias sonoras mesclam-se
aos cheiros provenientes de várias barracas que vendem salgados,
doces, sucos e refrigerantes, aos cheiros do tempero e do recheio
do cachorro-quente, vendidos na barraca da Neusa Lanches e
das esfirras, das coxinhas de frango e das pizzas enroladas das
barracas da Dona Cida e da Dona Marli.

14. Entre as décadas de 1920 e 1930, havia o Coreto na Praça Cônego Lima, onde periodicamente aconteciam retretas, aos
domingos, que eram apresentações musicais ao ar livre; além de carnaval de rua, com as Bandas de São Benedito e de Sant’Anna (Siqueira,
1991). A Radiodifusão PL1, criada por Paulo Lebrão, em 1937, era um serviço de alto-falantes, que funcionava especialmente na Rua 15 de
Novembro, transmitindo notícias, músicas, Rádio Teatro e recados amorosos. Funcionou até meados dos anos 40. Disponível em: http://
camarasjc.sp.tempsite.ws/promemoria/html/interna.php?chave=conteudos&id=9. Acesso: 05/01/2010.
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Fig. 4 - Praça Cônego Lima: Cocos vendidos na barraca do
Paulinho. Ao lado a barraca da dona Lúcia, em frente à rua XV de
Novembro. Fonte: Santos, 2009.

Fig. 5 - Praça Cônego Lima, sob as figueiras, diante do Espaço
Ponto Com. Fonte: Santos, 2009.

As cores da Praça Cônego Lima contribuem para compor
o mosaico de sensações, seja por meio das tonalidades de verde
e azul das lonas que cobrem as barracas, seja pela vegetação
plantada em seus canteiros, como as figueiras e outras árvores
menores, algumas espécies de gramas e outras plantas rasteiras e
suas flores coloridas, somadas às outras cores fortes dos produtos
vendidos como chapéus, bonés, porta-CDs, pochetes, carteiras,
água de coco, óculos de sol masculinos e femininos, embalagens
coloridas de DVDs, chaveiros, porta-celulares, capas de celular,
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calculadoras, brinquedos, chip para celular, cintos, tênis, sapatos,
camisetas, blusas femininas, saias, sutiãs comuns e de silicone,
meias, toucas, bonecas de pano, cachecol, luvas de lã, cadarços,
porta-crachás, adesivos, guarda-chuvas, mochilas, correias de
chinelos, camisas e bandeiras de vários times de futebol, controles
remotos, salgados, pipocas, sucos, água e chinelos de couro,
artigos natalinos como pisca-piscas, bonecos de Papai Noel,
bolinhas multicoloridas para enfeitar árvores de natal e pelo
amarelo forte do prédio onde funciona o Espaço Ponto Com.
Esse multicolorido contrasta com o preto e o branco dos grandes
losangos formados pelo piso da praça.
Esse inebriar-se de sentidos possibilita pensar a cidade como
polifônica, o que a qualifica como algo mais do que um suporte
físico para pessoas e objetos que a frequentam; sua polifonia é
o que a conecta ao viver urbano naquele local. Para alguns dos
muitos sujeitos sociais que a frequentam, seria difícil imaginá-la
de outra forma.
A Praça Dr. João Mendes é popularmente conhecida como
Praça do Sapo, em função das esculturas de sapos que estão
presentes desde sua inauguração (1943). A maioria das pessoas
não a reconhece por seu nome oficial, reforçando a construção
social da memória coletiva. Segundo Fenelon (2005), ”a memória
é, por definição, um termo que chama a nossa atenção não para o
passado, mas para a relação passado-presente.”15
Apesar de enriquecida por elementos como a arborização, o
monumento à Bíblia, o anfiteatro e o chafariz, a Praça Dr. João
Mendes não é valorizada, em seu significado social. Esquecida
pela população e pelo poder público, foi gradativamente ocupada
pelo comércio ambulante. Os camelôs tomaram todo o entorno
da praça e criaram uma barreira, que dificulta a visualização e
a ocupação social do espaço. No domingo, sem a presença da
15. O trecho relativo à Praça João Mendes foi extraído do trabalho de Almeida, Maura Cristina de; Takamatsu, Milena e Silva
Pércila Márcia da. Memória e História - Roteiro Sensível. Curso de Especialização em Cultura Popular Brasileira. Univap, 2009.
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maioria dos ambulantes, foi possível observar o estado em que
ela se encontra, devido ao descaso do poder público, com relação
à sua preservação.

Fig. 6 - Praça João Mendes. Fonte: Almeida, Takamatsu e Silva, 2009.

A Rua Sete de Setembro é uma rua de comércio, fechada ao
trânsito16. A circulação de pessoas nos finais de semana é menor
que durante a semana, com um comércio legalizado bem amplo e
diversificado. Rua organizada, iluminada, limpa e com vigilância.
Enquanto se anda nela, é possível se perceberem dois seguranças,
de duas lojas distintas, bem no meio do calçadão, cada qual
voltado para a “sua” loja e atento a ela. Até aonde vai esse espaço
limiar entre o privado e o público? Mesmo com as câmeras e a
vigilância, verifica-se que o medo ainda paira sobre o local de
grande circulação de pessoas, potencializado pela época de
festas,quando, a qualquer momento, o imprevisto pode acontecer.

16. O trecho relativo à Rua Sete de Setembro e ao Mercado Municipal foram extraídos do trabalho de Kumagae, Killian e Costa,
Everlinda da Leal. Roteiro Sensível - Um Olhar Flâneur. Curso de Especialização em Cultura Popular Brasileira. Univap, 2009.
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Fig. 7 - Rua Sete de Setembro. Fonte: Kumagae e Leal, 2009.

Houve alguma dificuldade em fotografar o Mercado
Municipal, tendo-se que recorrer a “malabarismos”, visto que
havia um poste e muitos cabos de energia, encobrindo-lhe a
fachada. Relativiza-se aí a preocupação com o Patrimônio Público,
pois tantos cabos interferem na visualização da arquitetura do
mercado. Essa confusão de fios não acontece somente no mercado,
mas também na Igreja Matriz e em outros prédios históricos.
Adentrando o mercado, alguns pesquisadores foram
abordados pelo segurança do local, que os interpelou, perguntando
se o grupo teria autorização para tirar fotos do lugar. Mesmo se
justificando, o grupo foi levado à administração do mercado,
quando teve de se explicar para os funcionários responsáveis pelo
local. Uma das funcionárias nos deu um livreto que apresentava a
história do mercado e encaminhou o grupo ao senhor Fernando,
presidente da associação do mercado. Fernando é de São José dos
Campos, trabalha no mercado desde os 15 anos e, há 25 anos,
trabalha no local. A barraca era de seu pai que passou para ele.
Confessou-nos que gosta de trabalhar ali. Também nos falou
da relação com os consumidores assíduos do lugar, que acabam
estabelecendo uma relação de amizade e confiança.
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Ele não via problema algum em fotografar e disse achar
importante para o comércio local, pois divulgaria e atrairia
turistas, mas disse que há comerciantes mais antigos que não
gostam muito. Ele acredita que o mercado deve ter a participação
dos mais novos, com ideias novas, para atrair mais gente e, “por
que não ser como o Mercado Municipal de São Paulo?”, disse
Fernando. Falou também da reforma feita nos banheiros, que
“agora está bem melhor”, e que está prevista também a pintura
do mercado. Todas as solicitações da Associação à Prefeitura têm
sido, de modo geral, atendidas; muitas vezes, morosamente, como
por qualquer instituição pública, mas atendidas.
A autorização para fotografar vem da Prefeitura, o que, para
o presidente da Associação, não faz muito sentido, visto que o
mercado é um local público. Com isso, volta-se ao questionamento
sobre as câmeras na Praça Afonso Pena, que é vigiada 24 horas
por dia, um “big brother” público. Tal fato ocorre não somente
naquela praça, como também em outros locais.
A sociedade contemporânea vive como se estivesse em um
campo de guerra, onde se tem que estar 24 horas alerta e, com
isso, o cidadão acaba se preocupando mais consigo, tornandose individualista e correndo o risco de perder sua identidade
como ser social. O que acabou chamando a atenção desta
pesquisa, ao rever as fotos feitas, foi a da fachada do Mercado de
São José, quando relacionada a uma foto do mercado de Jacareí
antigamente, onde, à sua frente, apareciam cavalos e carroças, o
que se acredita não ser diferente da São José antiga. Atualmente o
que se têm são as motos e os carros de polícia.
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Fig. 8 - Mercado Municipal, estacionamento de motos. Fonte:
Kumagae e Leal, 2009.

Fig. 10 - Mercado Municipal. Fonte: Kumagae e Leal, 2009.
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A luta pela manutenção do poder da memória da sociedade
evidencia-se, de maneira bastante visível e concreta, nos
monumentos históricos, que buscam imortalizar acontecimentos
de determinadas épocas, distanciando, cada vez mais, a cidade do
seu passado sanatorial17. O que o poder público procura deixar como
vestígio? Uma cidade tecnológica, de vanguarda, que preza a estética
do belo e da limpeza. Os locais que outrora eram concentrações de
doentes de tuberculose são, agora, centros de lazer e recreação. A
força cosmopolita e globalizadora está presente nos monumentos
em homenagem à imigração japonesa (os chamados “toris”) e nos
monumentos dedicados a diversos povos estrangeiros. A questão
religiosa também está presente, nos monumentos, sugerindo uma
abertura que a cidade oferece ao sincretismo religioso. Enfim, qual
é a imagem/memória/história que a cidade passa? O que está nos
subterrâneos dessas imagens, que nem são facilmente localizáveis?
O que a cidade deixa transparecer? E o que é somente um fio da
meada da memória por ela guardada?
São José dos Campos configura-se, a partir de uma “colcha de
retalhos”, permeada de memórias vivenciadas e construídas, em
suas calçadas, pelos passantes e pelos vendedores ambulantes; em
suas praças, pelos engraxates, pelas prostitutas, pelos pastores e
pelos camelôs fixos; em suas ruas, pelas lojas de comércio formal e
em suas avenidas, pelos grandes centros comerciais. Estabelece-se
uma relação entre os discursos defendidos pelos poderes público
e privado e aqueles reinventados pelos habitantes da cidade,
muitas vezes portadores de uma cultura diferente daquela que
se pretende impor. A junção dos fatores que fortalecem ambos
os discursos é intrínseca ao modo como cada qual vive e quais
os interesses neles envolvidos e incorpora “(...) também a relação
destes discursos públicos em sua dinâmica contemporânea com o
sentido mais privatizado do passado que é gerado no interior de
uma cultura viva” (Grupo Memória Popular, 2005: 286).
17. Parágrafo extraído do trabalho de Gerassev, Tânia Castro. São José dos Campos – Memórias Oficiais e Memórias Esquecidas:
O que vemos com um olhar estrangeiro? Curso de Especialização em Cultura Popular Brasileira, Univap, 2009.
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O cotidiano apresenta-se banhado de experiências
construídas, nas relações sociais, que são estabelecidas de modo
particular: cada sujeito social atribui e absorve valores, que são
legitimados, negociados e, muitas vezes, impostos. O cotidiano
constitui-se, a partir daí, em um “vai e vem” de transmissão de
memórias e vivências, fundamentadas no habitar, no trabalhar
e no vivenciar o centro da cidade, que pode ser visualizado, de
relance, no ato de caminhar flâneur pela cidade.
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3
Políticas de Zoneamento e seus reflexos:
Estudo do bairro de Santana, em São
José dos Campos (1930 a 1950)
Waldecy Serafim Ramos
Valéria Zanetti
Maria Aparecida Papali

E

ste capítulo propõe a apresentar os reflexos das políticas de zoneamento implantadas na cidade de São José dos
Campos, estado de São Paulo, entre 1930 e 1950. Visa a
entender as implicações sociais, econômicas, políticas e culturais
na divisão da paisagem urbana da cidade, a partir de 1938, em
quatro zonas específicas: sanatorial, industrial, comercial, e residencial; bem como a repercussão de tais políticas na concepção
do espaço, notadamente pelos habitantes do bairro de Santana,
que habitavam, àquele momento, a região de maior concentração
industrial.
A divisão espacial foi uma das estratégias utilizadas para
atender às necessidades funcionais da economia do município,
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especificamente orientada para acolher os tuberculosos que
chegavam, em abundância, a partir da segunda década do século
XX. Como se sabe, a política de zoneamento surgiu da necessidade
de se encontrarem soluções para o controle econômico e social dos
conflitos urbanos. Não se pode pensá-la como uma elaboração
disciplinar autônoma, que corresponda a uma determinada
ideia de cidade. Pensa-se em zoneamento como instrumento
ideológico marcadamente funcional para atender à consecução
de objetivos disciplinares.
Mancuso (1980) mostra que o zoneamento, como
instrumento de controle urbanístico, foi inicialmente motivado
por questões essenciais sanitárias, de estética, de arquitetura e
de urbanismo. Os interesses setoriais e individuais, bem como
aqueles chamados de interesse da coletividade, agem como força
motora na organização, no planejamento e na normalização do
ambiente das cidades, por meio das leis.
Chuster (2000), sobre as políticas de zoneamento e a
racionalização do espaço, cita que o principio de Zoning,
institucionalizado em 1932, foi consolidado, em São José dos
Campos, somente na década de 1950, com o código de obras
implementado pelo Prefeito Sanitarista, Benoit Almeida Victoretti.
A maior preocupação dessa legislação era seguramente proteger os
cidadãos, tanto dos enfermos contaminados pela tuberculose, quanto
da chegada e permanência incômoda das indústrias. A primeira
razão tinha a ver com a concentração de doentes contaminados
pelo bacilo de Koch, alojados no perímetro urbano, e a segunda
com o incipiente processo de industrialização, intensificado pela
construção da Rodovia Presidente Dutra, em 1950.
Foucault (1982), em Microfísica do Poder, ressaltou que
o plano urbanístico estabeleceu as técnicas disciplinares que
se tornaram, a partir do século XIX, pressupostos básicos para
o processo de homogeneização instalado pelo capital sobre o
conjunto da população e do território. Essas técnicas visavam,
em primeiro lugar, à organização demográfica no espaço e, em
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segundo lugar, à administração e ao controle do tempo. Acima de
tudo, visava-se ao controle das massas populacionais crescentes
nas cidades.
No conceito disciplinador de Foucault, o espaço é
apresentado como um continente de poder, que oprime e
aprisiona, e que a liberdade é possibilitada apenas no espaço
do corpo. Certeau (1984) se contrapõe a esta conceituação e
avalia as cidades como espaços sociais, instâncias mais abertas à
criatividade e à ação do homem.
São José dos Campos, cidade com notada opulência, no
presente, teve um passado sem muitas glórias. No inicio do século
XX, com pouca representatividade econômica no Vale do Paraíba,
o município não encontrou, na força econômica do café, a receita
que movimentasse e dinamizasse a economia da cidade.
O entendimento da implantação, na região, de indústrias
e sanatórios, sem o capital financeiro provindo do café é uma
questão a se tratar. A economia de São José dos Campos relacionase com outros projetos, que não os oriundos da capitalização
permitida pela atividade cafeeira. Percebe-se um ritmo acelerado,
no processo de urbanização e crescimento da sua receita, quando
o município passou a receber investimentos estatais, no início do
século XX. A cidade de São José dos Campos, nas décadas de 1920
a 1950, aliava as políticas públicas aos investimentos privados
que a cidade começou a atrair; prática que, em geral, envolve a
adequação do espaço, para os fluxos e a realização do capital.
Essa adequação às novas demandas acabou por criar uma
diferenciação do espaço. Na verdade, especificamente no caso de
São José dos Campos, a regionalização do espaço foi condição
sine qua non para a sua expansão econômica e não o contrário.
Sobretudo porque o zoneamento do espaço urbano de São José
dos Campos era uma das exigências para a condição de Estância
Climática, pleiteada pela municipalidade, no início do século
XX. Por meio dessa vocação viriam os incentivos fiscais, as
parcerias público-privadas, que possibilitariam novas políticas
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e novos projetos de infraestrutura para a cidade sanitária, e
que abririam caminho para o desenvolvimento econômico do
município, sobressaindo-se na paisagem urbana a partir de
1932. A fragmentação do espaço urbano transformava São José
dos Campos em uma das cidades pioneiras no zoneamento do
espaço urbano.
No município de São José dos Campos, essa política limitou
as fronteiras da produção, alojando no centro urbano a zona
sanatorial, compreendida entre a Vila Ema e região central.
Definida por uma linha imaginária, que separava a zona de
tratamento da tuberculose da zona industrial (Santana); a
política de zoneamento, ao tentar organizar e administrar a
cidade, segundo orientações baseadas nos modernos princípios
de urbanização, acabou segregando os espaços, criando formas
específicas, na memória dos moradores, para representá-los.
A concepção de um espaço moderno, resultado de políticas
públicas cujas propostas visavam a estruturas urbanas e bairros
adaptados, por um lado, pela doença e, por outro, pela indústria,
colocou a cidade diante de experiências urbanas diferenciadas.
A política de zoneamento adotada na cidade de São José dos
Campos, nas décadas de 1920 a 1950, tinha o espaço especializado
como referência. A instalação de empresas era incentivada,
visando à atividade social e à entrada de receita. A percepção
da funcionalidade do espaço levou a pesquisa ao entendimento
do crescimento da cidade, sobretudo ao entendimento de seus
embates políticos e sociais.
A zona industrial (Santana), por sua dinâmica própria,
acabou por se tornar uma área autossustentável. Fortes grupos
políticos se organizavam em torno da administração local e da
demanda pública. Na década de 1930, o bairro configurava-se, na
paisagem urbana do município, com fortes apelos de emancipação
política. Essa tendência faz-se, ainda hoje, presente na memória
dos habitantes do bairro, evidenciando a fragmentação espacial e
os processos de segregação decorrentes desta.
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Atualmente, uma questão premente, na concepção dos
habitantes sobre o bairro, diz respeito ao isolamento sócio
espacial, reflexo de um passado cuja política de repartição do
território continua presente. O passado repercute o presente
do bairro e torna compreensível o sentido das falas de sujeitos
inteiramente envolvidos com sua dinâmica do devir histórico.
A matriz econômica do município de São José dos Campos,
sui generis no cenário vale paraibano, apoiava-se no mercado da
doença, ao mesmo tempo em que a administração municipal
cuidava de proteger os empresários e o mercado da indústria.
Inseridos em um mesmo espaço, doentes contaminados pelo
bacilo de Koch e operários, sujeitos de uma sistematizada
organização territorial (1920-1950), foram testemunhas oculares
de um momento em que imperava a divisão espacial.
A economia da doença possibilitou, ao município de São José
dos Campos, experimentar um razoável e acelerado crescimento
urbano, relacionado às diversas etapas do seu desenvolvimento
socioeconômico. Paralelamente a esse fenômeno, na fase de
pré-industrialização, devido a fatores de ordem geral e local, o
município acabou se beneficiando com a concessão de incentivos
fiscais e com a oferta de terrenos, pela prefeitura municipal, para a
instalação de indústrias. O bairro de Santana, localizado na Zona
Norte da cidade de São José dos Campos, sofreu interferências
diretas e indiretas da administração pública municipal, cujos
reflexos ainda estão presentes no cotidiano dos seus moradores.
A linha geográfica que, no passado, fragmentava o espaço urbano
entre operários e doente, ainda é sentida pelos moradores do
bairro. Outra questão levantada é sobre o zoneamento do espaço
urbano de São José dos Campos, que, ao ordenar-se, gerou
barreiras política, geográfica e social. Questionam-se também os
prováveis motivos para a geração de tais barreiras.
A metodologia do trabalho pressupõe uma análise de
abordagem histórica e geográfica, tendo como base o espaço
socialmente construído. A visão que as pessoas podem ter da
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cidade e das suas partes constituintes ressalta que a percepção
do espaço é subjetiva; contudo se apoia em uma realidade
material concreta. O espaço construído da cidade é percebido
como comum a todos que nela habitam, uma vez que nada é
experimentado individualmente, e sim em relação a seu entorno.
A imagem que cada cidadão tem do espaço é determinada por
associações com partes da cidade, e está impregnada de memórias
e de significados.
Entende-se que a realidade espacial, social e econômica do
bairro de Santana, de tempos passados, permite a compreensão
da imagem que alguns moradores têm do bairro e a relação que
estabelecem deste com a cidade.
A concepção do espaço não é consensual. Cada estudioso,
utilizando suas ferramentas conceituais para o entendimento
do objeto, analisa espaço segundo seus instrumentais de área.
Santos (1999) reforça a análise do espaço a partir da abordagem
interdisciplinar, desde a geografia à história e às ciências
políticas, incluindo, no campo das análises, a saúde. Essa nova
abordagem procura espacializar a narrativa histórica, trazendo
à tona o espaço já presente, por vezes de maneira oculta. Na
teoria crítica social de autores como Foucault (1982) e Lefebvre
(1974), o espaço é transformado assim em categoria do pensar
histórico.
Castells (1984) discute que o espaço urbano não é produzido
por acaso, ele é estruturado e evidentemente composto por
processos sociais, econômicos, políticos e ideológicos. Segundo o
autor, ao mesmo tempo em que o espaço urbano é fragmentado,
é também articulado, pois cada uma de suas partes tem relação
com as demais. O espaço fragmenta-se através de formas
de apropriação para o trabalho, a moradia e o consumo. Tal
fragmentação, que se aprofunda, divide o espaço em parcelas
cada vez menores.
Esse espaço se torna uma mercadoria disputada, produzido e
vendido como solo urbano, cujo conteúdo escapa aos indivíduos,
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posto que é submisso à troca e à especulação, uma troca nem
sempre justa, que, sem relação com o uso, gera a apropriação
bem distinta do espaço por estratos diferentes da sociedade. É
extremamente importante considerar-se, ainda, o fator local,
pois, uma vez que cada sujeito se situa em um determinado lugar,
é possível a análise deste em relação a um espaço mais amplo. O
lugar define-se, a princípio, como a identidade histórica, que liga
o homem ao local que processa a vida.
Dentro desse contexto, o conceito de espaço de Santos
(1997), atende a uma necessidade, segundo a qual o espaço deve
ser considerado como um conjunto de relações realizadas através
de funções e de formas, que se apresentam como testemunha de
uma história escrita por processos do passado e do presente.
Ainda segundo Santos (1999), em suas reflexões sobre o
papel da geografia, sob nova perspectiva, o espaço é definido
como categoria de análise, tomado como via para a compreensão
da sociedade, como elemento de um conjunto, um fato histórico;
e não um mero reflexo da sociedade. O espaço define-se pelo
conjunto, mas também é produtor e produto, determinante e
determinado e, ao mesmo tempo em que revela, é decifrado por
aqueles mesmos a quem revela, possui significação autêntica e
atribui sentido a outras coisas.
O conceito de espaço urbano, utilizado neste trabalho, referese a uma configuração espacial concebida com a materialização
de ações decorrentes da interação política, econômica e social,
vinculadas ao processo das leis de zoneamento que, com isso, se
referencia e estabelece uma estrutura compreensível e significativa.
O zoneamento de 1938, ao delimitar a Zona industrial em
Santana, gerou a reflexão sobre o uso desse novo espaço, que se
propunha ordenado, segundo as regras da economia de mercado.
O zoneamento, visando a organizar o espaço, determinou, de
certa forma, a segregação do Bairro de Santana, que se beneficiou
com o isolamento proposto, caracterizado pelo pedido de
emancipação do bairro.
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A divisão da cidade também se deveu à topografia do bairro
de Santana, à sua localização periférica privilegiada, já com
indústrias funcionando, em 1938, o que favoreceu sobremaneira
o crescimento econômico e populacional do bairro, ao mesmo
tempo em que possibilitou uma reserva de mão-de-obra para as
fábricas que ali se instalavam.
Atualmente, as configurações particulares do espaço
urbano, incorporadas à experiência e à memória dos moradores,
fornecem um referencial cênico relacionado às práticas sociais
que têm seus elos no passado. O bairro parece apresentar boa
parte dos mesmos impasses das décadas pesquisadas neste
trabalho (1920-1950). Como resultado, os moradores se
sentem abandonados pelo poder público, tomando, o bairro,
a impressão de apartado da cidade, revelando um retrato de
abandono econômico e social.
Quanto às políticas de zoneamento e seus reflexos (1938),
olhando-se o espaço de Santana, o observador é remetido a um
tempo pretérito, em que a visão de seus moradores destaca a
indiferença dos órgãos municipais em relação aos investimentos
públicos. A opulência comercial que o bairro ostentava parece
ter ficado para trás. O pedido de emancipação política do
bairro, na década de 1930, reflete a ação da administração
pública, que priorizou certas zonas em detrimento de outras.
A lei de zoneamento, da década de 1930, continua presente, na
barreira imaginária, marcada significativamente no processo
de percepção que os moradores têm do bairro. A existente
atualmente entre o bairro de Santana e o restante da cidade, pode
ser fruto da delimitação geográfica estabelecida no passado, que
separou a zona industrial da zona sanatorial.
A localização de Santana, antes tão privilegiada para o
crescimento industrial e comercial, se vê agora limitada pelas
leis de preservação ambiental. Essa questão terminou por,
dentre outros fatores, estagnar o crescimento da região norte.
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São diversas as formas presentes em Santana: a trama urbana
assentada sobre um sítio geográfico; o elo com o mundo
através da indústria; o florescer do comércio; a presença dos
imigrantes mineiros. A chegada da Rodovia Presidente Dutra,
em 1950, contribuiu para a transferência do poder industrial de
Santana para os bairros que começaram a se formar ao redor
das multinacionais próximas à rodovia.
Constitui-se este estudo em contributo para a reflexão sobre
as políticas públicas e seus efeitos no espaço, compreendendose as rupturas geradas, os conflitos presentes e seus impactos
territoriais, sociais, políticos, econômicos e ambientais;
especificamente se preocupa em entender as práticas recentes
das grandes intervenções no território, sobretudo a produção e a
reprodução de relações simbólicas perpetuadas na memória dos
sujeitos que o ocupam.
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4
Ressignificação do patrimônio cultural:
O caso da Capela N. Senhora Aparecida
em São José dos Campos
Nadia C. Del Monte Kojio
Maria Aparecida Papali
Valéria Zanetti
Paulo Romano Reschilian
A cidade é a materialização do espaço em
construção no decorrer da história.
A análise das edificações e dos traçados das
cidades permite a visualização da identidade adquirida com os fatos do passado
(Cerqueira, 2008, 07).
Apresentação

O

capítulo busca discutir a relação entre a significação
e a ressignificação da Capela Nossa Senhora Aparecida
para a comunidade de São José dos Campos e se apoia
em conceitos e ações de políticas relacionadas ao patrimônio.
Essa discussão envolve diversos aspectos ligados ao patrimônio
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cultural, como sua origem, sua importância para as sociedades,
a legislação relativa ao patrimônio cultural e sua aplicabilidade.
Busca-se discutir, particularmente, os aspectos da preservação no
município de São José dos Campos, bem como o uso social da
Capela Nossa Senhora Aparecida, como o Museu de Arte Sacra.
Envolvidos diretamente com a questão do patrimônio
cultural na cidade de São José dos Campos, como funcionária do
Arquivo Público do Município de São José dos Campos/Fundação
Cultural Cassiano Ricardo Arquivo Público do Município de
São José dos Campos, instituição pertencente à Diretoria de
Patrimônio Histórico, como membros do Conselho Municipal
de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e
Cultural de São José dos Campos - Comphac utilizamos como
ferramenta de pesquisa o método de observação investigativa
realizada no espaço da Capela Nossa Senhora Aparecida, onde
atualmente funciona o Museu de Arte Sacra.
Por estarem estes pesquisadores diretamente envolvidos
com a questão do patrimônio cultural na cidade de São José dos
Campos, através do Arquivo Público do Município de São José
dos Campos/Fundação Cultural Cassiano Ricardo, instituição
ligada à Diretoria de Patrimônio Histórico e através do Conselho
Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico,
Paisagístico e Cultural de São José dos Campos – Comphac,
tornou-se natural a utilização, como ferramenta de trabalho, do
método de observação investigativa, para a pesquisa realizada
no espaço da Capela Nossa Senhora Aparecida, onde atualmente
funciona o Museu de Arte Sacra.
Embora polêmico, por seus limites e pela crítica que alguns
estudiosos fazem com relação ao demasiado envolvimento do
pesquisador com seu objeto, o método lógico da observação
participante foi utilizado por possibilitar a captação, de forma
ampla, das práticas e das representações, vivenciadas no espaço a
que se propôs estudar.
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u Cultura, Patrimônio e Memória Social
Buscam-se, em Marilena Chauí (2006) e Homi K.
Bhabha (1998), conceitos de cultura. Esses autores enfatizam, não
a existência de uma cultura hegemônica, mas sim a existência
de diversas culturas, que nascem nos embates sociais de nossa
sociedade. Esse conceito de cultura auxilia o entendimento do
conceito de memória, fundamental para o patrimônio cultural,
tema que será abordado mais adiante.
Para Bhabha (1998), deve-se pensar a cultura em diversos
lugares, ou seja, a cultura como resultado do embate social, que, por
sua vez, dá origem à diversidade cultural na sociedade. A cultura é
o resultado de um processo contínuo de embates, que fundam e
geram diferenças e discriminações, ao mesmo tempo em que estão
na base da trama das relações de poder e das práticas sociais muito
concretas, de institucionalização, de dominação e de resistência.
Para Bhabha, é nos interstícios, nos entre lugares que a cultura se
forma. Dessa maneira, há diversas culturas, cada qual relacionada ao
seu espaço social, ligada ao seu “grupo” e em constante movimento
de criação e recriação, de significação e ressignificação social e
simbólica. A sociedade é assim formada por diversos grupos, que
interagem entre si, entre a natureza, entre o espaço geográfico e
material, formando várias memórias e identidades.
Nesse mesmo sentido, caminha Marilena Chauí (2006) que,
estudando o percurso da cultura em diversos momentos, observa
que o conceito de cultura é recente, pois a distinção entre natureza
e cultura é datada do século XVIII, século em que o conceito de
patrimônio cultural foi reafirmado de forma mais abrangente,
concebido além de simples monumento, conceito que será
discutido posteriormente, apoiado em Françoise Choay (2001). A
partir do século XVIII, a cultura ganhou novo sentido, chegando
a se opor à natureza, o que, para a autora, com a modernidade,
não faz sentido.
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Após o XVIII, cultura passa a ser entendida como sinônimo
de civilização, ou seja, ela passa a caracterizar os resultados
humanos sobre a natureza e esses resultados são medidos
através de suas obras, de sua arte, de suas instituições. Cultura
e civilização passaram também a significar a relação que os
homens estabelecem com o tempo e com o espaço e a relação
que estabelecem com outros homens e com a natureza, variando
e transformando conforme as condições sociais e temporais. A
cultura se aproxima da história e passa a ser entendida como
o critério que mede o grau de civilização de uma sociedade,
como um conjunto de práticas, que permite avaliar e criar
uma hierarquia entre as sociedades, segundo um tempo linear,
encarnando o processo histórico das sociedades.
Esse sentido dado à cultura é ideológico e político e somente é
rompido na segunda metade do século XX, quando surgem novas
categorias: a comunidade e a sociedade. Para os antropólogos, no
século XIX, foi a intervenção da técnica e da lei, sobrepondose à natureza, que deu origem à diferenciação entre cultura e
natureza. Cultura é resultado da organização da sociedade, regida
por leis humanas, e se expressa em vários sentidos, a partir do
simbólico e da própria organização social. Decorre dos símbolos
que atribuem valor às coisas, aos homens, às relações humanas e
aos acontecimentos. E também, dos símbolos, que interpretam
e representam a realidade e que impõem a ordem simbólica da
linguagem, do trabalho, do espaço, do tempo, do sagrado e do
profano. Enfim, cultura é resultado da própria organização social,
das práticas, das ações e das instituições sociais. Nesse sentido, é o
trabalho que separa a cultura da natureza, mas principalmente, a
origem e a existência do Estado é que caracteriza a distinção entre
as sociedades.
Chauí (2006) observa que, para os antropólogos, a
comunidade é uma indivisão interna da sociedade, que possui
um sentimento único de destino, marcado pelo pacto social
entre seus indivíduos. É a comunidade que forma a sociedade.

100

Contudo, essa visão é rompida por Maquiavel e por Marx, de
forma incisiva.
De acordo com Marx e Maquiavel, em uma sociedade existem
diversas comunidades; embora a modernidade e o capitalismo,
através do liberalismo, desejem homogeneizá-las, ocultá-las. Nesse
contexto, surge a questão da memória e da identidade, para a
recuperação dessas diversas classes sociais. O conceito de identidade
surge com a formação dos Estados Nacionais e com o capitalismo.
Prevendo a anulação das diferenças sociais, esse conceito surge com
a noção de Nação e afirmação do Estado Nacional.
Com o fim do Estado Absolutista e com a necessidade de
reorganização política e econômica da Europa em Estados
Nacionais, definidos por um território contínuo, com limites e
fronteiras delimitadas, com administrações não mais mediadas
por sistemas pessoais de dominação e com o consentimento de
seus cidadãos, surge a necessidade de unir simbolicamente a
população em torno desse novo território, dessa Nação, criandose a identidade.
É com esse conceito de identidade, como identidade nacional
única e homogênea, que o Estado se apoia, para identificar os
patrimônios históricos e preservá-los como símbolos da memória
“coletiva”, entendida como memória da Nação.
Ao se abordar a questão da memória, cabe lembrar que é
entendida sob dois aspectos: uma, produtora das imagens de
um passado, ligada à memória psíquica e neurológica e a outra,
ligada ao social, à memória de um grupo ou de diversos grupos,
a memória “coletiva”.
Aqui se discutirá o conceito de memória “coletiva”, como
sinônimo de social, pois, ao se preservar algum bem como
patrimônio de uma sociedade, deve-se rememorar o espaço,
importante para os diversos grupos que formam o conjunto
dessa sociedade, apesar de as memórias individuais formarem a
memória social e informarem sobre ela.
A memória social é responsável pelas permanências e pelos
movimentos de resistência. Ela resiste, por identificar os diversos
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grupos sociais com o espaço que ocupam, pois é capaz de
conservar ou de apagar as informações e os signos deixados por
um determinado grupo em um determinado espaço. É a memória
que informa a identidade de um grupo.
A memória social é fundamental para os grupos sociais, pois,
segundo Halbawchs, é ela que permite às sociedades terem uma
falsa impressão de estabilidade e de estagnação. Ela é a responsável
pelos movimentos de resistência, diante das constantes mudanças
no espaço, e é identificável de acordo com as relações que cada
indivíduo mantém com o outro, relações essas que podem ser de
local, jurídica, econômica e religiosa (1990, pp. 131-160).
Nas relações locais, o grupo se identifica com um determinado
espaço, quando transfere a ele sua imagem e seus signos, que
acabam sendo armazenados na memória coletiva desse grupo. Os
grupos estão ligados ao seu local por meio das relações sociais,
pois estão próximos, em um espaço, construindo e reconstruindo
esse espaço, dando significado e ressignificando esse espaço, de
acordo com seus referenciais (ibid., p. 139).
Nas relações jurídicas, as leis são originadas principalmente
pelos conceitos modernos. Todos os indivíduos possuem direitos
iguais, ou seja, os grupos não se diferenciam tecnicamente perante
as leis. As relações jurídicas não parecem estar subordinadas
à posição dos indivíduos, no exterior, mas sim a um conjunto
de regras maiores, que normatizam a sociedade, visando à sua
organização (ibid., p. 139).
Já nas relações econômicas, os grupos estão subordinados à
posição dos indivíduos, no exterior, na sociedade, pois os homens
que são agrupados no espaço são organizados de acordo com sua
posição econômica. São as relações econômicas que determinam
as relações sociais do grupo (ibid., p. 139).
Nas relações religiosas, os grupos são reunidos segundo suas
crenças, estabelecidas nos laços invisíveis. As relações religiosas se
sobrepõem às relações locais, pois estabelecem, para os grupos,
regras próprias, regras de solidariedade, de conduta e de credo
(ibid., p.139).
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u Patrimônio, Cidade e Cidadania
Todas essas relações se dão em um espaço
determinado e só têm valor quando entendidas nesse espaço.
A memória “coletiva” se revela em cada espaço e as mediações
entre cada grupo se dão também nos mesmos níveis de relações,
de representação desse mesmo espaço. Entendida dessa forma,
a memória “coletiva” deve levar em conta os diversos grupos
sociais que formam o espaço geográfico das cidades. A memória
“coletiva” é formada por diversas memórias sociais.
Sobre a memória da cidade, Magaldi escreveu:
aos conceitos atuais de identificação da urbes
poderíamos acrescentar que a cidade deve ser
pensada como uma estrutura onde se realizam, em
constante interação, as relações sociais: todas as
espécies de atividades e ações humanas espacialmente
concentradas. Ela pressupõe uma participação
diferenciada dos homens nos processos de produção,
distribuição e consumo de bens materiais e culturais.
Por isso a problemática urbana será melhor
desvendada se entendida como parte de um contexto
mais amplo – como parte um movimento histórico
de permanente transformação (...) Vista como parte
do processo histórico, a cidade possui o mesmo
caráter de mobilidade que caracteriza as relações
sociais, e está marcada pelos mesmos conflitos. Sua
configuração, resultante das formas assumidas pela
sociedade, pelas formas históricas de apropriação
do espaço e pelas inter–relações dos elementos que
compõem sua estrutura, está sujeita a uma dinâmica
que não pode ser dissociada da política (1992, p. 21).
Nesse mesmo percurso caminha Certeau (1994), que se recusa
a aceitar a linearidade e a homogeneidade de nossa sociedade,
a partir de um modelo imposto pela classe hegemônica. Ele se
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propõe a dar voz aos silenciados e aos anônimos que a percorrem,
observando que a cidade é como um sistema vivo, onde as
relações históricas e sociais nela estabelecidas a caracterizam e
a fazem desenvolver. Ela possui uma dinâmica própria que, ao
mesmo tempo, produz espaços disciplinares e os reinterpreta
constantemente. É essa dinâmica que permite, ao homem, se
inserir na história, como um agente social, produtor de memória
e que busca meios para alcançar sua cidadania. Não há identidade
sem memória e, portanto, sem história. Orlandi (1998) também
observa que a cidade se organiza por meio dos discursos urbanos
que a permeiam, sendo em seus silêncios e nas ausências que se
encontram os novos significados dessa cidade.
Entende-se, portanto, o patrimônio cultural como uma
manifestação do discurso urbano. A missão de tratar as cidades
implica a atenção aos pedestres, a obrigação de dar voz às
ausências e aos silêncios. Acredita-se ser importante, para os
diversos grupos sociais, pensarem e identificarem as diferentes
conexões estabelecidas entre a cidade e seu passado, abordando
a dinâmica do espaço urbano. A responsabilidade do planejador
também é fornecer as ferramentas necessárias para a formação
do ser histórico, do indivíduo como cidadão, através da não
desqualificação das diversas vozes ou personagens dessa urbe.
Segundo Gonçalves, ligando-se a questão do nacionalismo, da
memória “coletiva” e do patrimônio, tem-se que a própria ideia
de um passado ou de uma memória como um dado relevante na
construção das identidades pessoais e coletivas pode ser pensada
como uma invenção moderna e que data de fins do século
XVIII. É nesse contexto que emerge o gênero autobiográfico,
onde um passado narrativamente construído é usado como um
instrumento de autoconhecimento (Olney, 1980). Isto pode
ser feito numa escala pessoal ou coletiva. A segunda metade do
século e as primeiras décadas do século XIX foram pródigas
naquilo que Hobsbawn chamou de “tradições inventadas” (1983,
pp. 1-14). Monumentos, relíquias, locais de peregrinação cívica,
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cerimônias, festas, mitologias nacionais, folclore, mártires, heróis
e heroínas nacionais, soldados mortos em batalhas, um vasto
conjunto de tradições foi inventado com o objetivo de criar e
comunicar identidades nacionais (Mosse, 1975; Koselleck, 1979;
Augulhon, 1979; Herzfeld, 1982; Hutton, 1981; Ozouf, 1976).
Nesse contexto, o passado nacional é simbolicamente usado com
o objetivo de fortalecer a identidade pessoal e coletiva presente.
No entanto, o que é importante assinalar é que em
ambos os casos, do ponto de vista nativo, se estabelece uma
relação metonímica entre proprietário e propriedade, e entre
monumentos e passado. A propriedade é considerada parte do
proprietário, e vice-versa. Os monumentos são considerados
parte orgânica do passado e, na medida em que os possuímos ou
os olhamos, estabelecemos, por seu intermédio, uma relação de
continuidade com esse passado.
O conceito de patrimônio, como hoje se conhece, está
intimamente ligado ao de memória social, pois, desde seu início,
que remonta à Renascença, a noção de patrimônio remete à
noção de propriedade, ou seja, à posse de bens, materiais ou não,
de direitos, de ações e de tudo o mais que pertença a uma pessoa
e que seja suscetível de apreciação econômica. A propriedade é
um dos bens universais da cultura, pois toda sociedade conhece
alguma forma de propriedade, seja ela individual ou coletiva.
A propriedade é uma criação social, pois não é suficiente a
existência de um objeto. Para que ele seja relevante para o grupo
social, é necessária a atribuição de um valor, que é socialmente
construído. É a atribuição de valor a determinados bens, objetos
e processos que produz novos significados aos bens e espaços, nos
diferentes contextos (Choay, 2001).
Nesse sentido, a memória “coletiva”, ao valorizar e significar
um bem ou espaço como patrimônio, garante o direito à
cidadania. Cabe aos órgãos de patrimônio definir e implantar
políticas para garantir a significação e a ressignificação dos
bens materiais ou imateriais, relevantes à memória “coletiva”,
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preservando-se o direito de permanência da identidade dos
diversos grupos sociais. Cabe aos órgãos de preservação, focados
especialmente na construção de significados, do ponto de vista da
herança, da sacralidade do patrimônio e da dimensão de poder,
informar o processo de legitimação da cidadania. Para tanto,
torna-se importante a presença da população e dos diversos
grupos sociais.
A questão da preservação, no Brasil, sempre esteve ligada
aos grupos hegemônicos. Ao se tratar dessa questão, é sempre
importante relembrar a frase de Le Goff:
Tornarem-se senhores da memória e do
esquecimento é uma das grandes preocupações
das classes, dos grupos, dos indivíduos que
dominaram e dominam as sociedades históricas.
Os esquecimentos e os silêncios da história são
reveladores destes mecanismos de manipulação
da memória coletiva (2003, p. 422).
Gonçalves (2008) alerta que o sentido que é dado ao conceito
de preservação pela modernidade é o da preservação do que
é simbolicamente representativo da Nação, não importando
as minorias. A Nação Moderna não é compreendida em sua
totalidade, mas direcionada ao entendimento de um determinado
grupo. Por esse conceito, é ignorada a noção de multiculturalismo.
O conceito de cultura, utilizado por essa corrente, acaba se
tornando um conceito individualista.
Gonçalves, apoiado em Trilling, sobre as categorias
“sinceridade” e “autenticidade”, identificou que a origem desse
individualismo no mundo moderno alterou radicalmente as
relações que são estabelecidas no interior das sociedades. As novas
formas de relações não possuem regras fixas, delimitadas pelas
relações sociais, econômicas e jurídicas, o que permite a imposição
de uma autenticidade hipotética ou construída a alguns símbolos
como pertencentes a um grupo. A modernidade imagina a
Nação como uma entidade coletiva com vida própria, como uma
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“coleção de indivíduos” ou como um “indivíduo coletivo”, dotada
de fronteiras culturais e territoriais com continuidade no tempo.
Quando se entende Nação como uma coleção de indivíduos ou
indivíduo coletivo, por meio da posse de seu patrimônio cultural
ou da sua cultura acaba-se por entender a cultura como algo a ser
possuído, preservado e restaurado.
Assim, realizando-se um paralelo, do mesmo modo que uma
pessoa pode ter sua identidade definida pela posse de bens, a
nação define-se a partir da posse de bens culturais relacionados
ao seu passado ou à sua história, garantindo-se a continuidade da
nação no tempo. Nesse sentido, é de fundamental importância
a preservação de patrimônios e a implantação de uma política
cultural que vise à construção e à comunicação de uma identidade
nacional ou étnica. Faz-se imperativo recuperar a história do órgão
federal de preservação - Instituto de Preservação do Patrimônio
Paisagístico, Histórico e Arquitetônico Nacional – Iphan - de
onde emanam as diretrizes para todos os outros órgãos estaduais
e municipais de preservação; bem como ter conhecimento das
Cartas de Patrimônio e de sua aplicabilidade no Brasil.
u A Institucionalização do Patrimônio no Brasil
As origens dos órgãos brasileiros de preservação
remontam à década de 1930, durante o Governo Vargas. Esse
período, marcado pela formação de um nacionalismo moderno
brasileiro, fundamentado no autoritarismo, deu as diretrizes para
a valorização e a preservação dos bens considerados patrimônio
para a Nação e, por consequência, para os municípios.
Foi nesse contexto de afirmação de um governo autoritário
que foi criado o SPHAN. Durante o governo de Getúlio Vargas,
no ano de 1936, o Ministro da Educação e Cultura, Gustavo
Capanema encomendou ao escritor Mário de Andrade, então
diretor do Departamento de Cultura de São Paulo, o anteprojeto
de criação de um instituto destinado a “determinar, organizar,
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conservar, defender e propagar o patrimônio artístico nacional”.
(Cavalcanti, 1993). Visando a abarcar a multiculturalidade
brasileira, redigiu um projeto de lei que definia o patrimônio
como “todas as obras de arte pura ou aplicada, popular ou
erudita, nacional ou estrangeira, pertencentes aos poderes
públicos e aos organismos sociais, a particulares nacionais e a
particulares estrangeiros, residentes no Brasil” (Schwartzman,
1984). Contudo, criado o Serviço de Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional – Sphan – Decreto-Lei 25, de 30 de novembro
de 1937, o conceito de patrimônio foi definido como: “o
conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja
conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a
fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional
valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”
(Serra; Oliveira; Valentim; 2008).
O SPHAN foi transformado em Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional – IPHAN – tendo por atribuição a
identificação e o tombamento do patrimônio histórico, cultural
e artístico nacional, trabalhando em conjunto com os estados e
municípios. O conceito de patrimônio, defendido pelo SPHAN,
foi herdado pelo IPHAN. Com o IPHAN, o tombamento dos
bens era realizado em qualquer uma das instâncias de poder e,
em cada uma delas, obedece-se à mesma legislação. O que mudou
foi a nomenclatura dada em cada nível. Os bens passaram a ser
tombados pela Federação e a preservação passou a ser função
estadual e municipal.
Segundo Lemos, pode-se observar que o tombamento e a
preservação são o reconhecimento oficial de um bem, junto aos
órgãos de registro patrimonial, são a valorização máxima desse
bem e é no decreto-lei n. 25, de 30 de novembro de 1937, que
regulamenta a proteção dos bens culturais no Brasil, que se
encontra a definição para sua conservação (1985, 38-39). Esse
decreto-lei define que um bem tombado deve ser preservado e suas
características originais devem ser mantidas pelo proprietário do
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imóvel. Com ele, o Estado garantiu para si a tutela da propriedade
dos valores culturais representados pelo imóvel, que são sempre
os valores de um grupo social, embora o direito de uso e de
propriedade permaneça nas mãos de seus donos e herdeiros.
Com essa regulamentação, pergunta-se: Quais são os valores
que o patrimônio representa? Qual grupo social ele representa?
Qual a relação dos moradores locais, portadores dessa cultura e da
identidade nacional com os imóveis ou monumentos tombados
ou preservados pelo Estado?
Cabe destacar o que se poderia denominar uma
particularidade do caso brasileiro, que é o contexto no qual
se deu o estabelecimento da institucionalização dos órgãos
de patrimônio histórico e artístico. A ideia de modernização
do Estado e da Nação, no governo Vargas, fez emergir o papel
dos escritores, artistas e arquitetos modernistas, uma vez que,
segundo Cavalcanti, a “principal tarefa do MES, a formação da
mentalidade futura do homem brasileiro, não estaria solidamente
alicerçada, caso não fosse igualmente estabelecido, no presente,
o que importava de nosso passado” (1993, p. 10). Cavalcanti
entende que
os modernos, com o domínio de novas linguagens
estruturais, bons contatos internacionais e a
genialidade de Oscar Niemeyer, estivessem mais
do que bem equipados para construir as formas
de um Estado que se queria novo (1993, p. 10).
u Cartas Patrimoniais e contexto local
Criada em 1945, a Unesco, cuja finalidade é a de promover
a paz e os direitos humanos, com base na solidariedade
intelectual e moral da humanidade, desenvolve um programa
internacional de preservação do patrimônio cultural de cada
país e de defesa da diversidade mundial das culturas. De seus
encontros resultam “Recomendações” ou “Cartas” a serem
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seguidas pelos países-membro, sobre os procedimentos para
a preservação dos bens materiais e imateriais. Essas Cartas
tratam da preservação de conjuntos culturais, firmando-se sua
função como formadora de identidades. Elas procuram atender
a cidade como um todo, embora muitos municípios ainda não
tenham políticas nesse sentido.
Segundo Cerqueira, as Cartas Patrimoniais podem ser
entendidas como textos com regras de conduta relacionadas
à proteção patrimonial internacional, elaboradas por órgãos
não governamentais (2008, p. 8). Elas marcam o encontro de
novas políticas para os diversos países, de acordo com o tempo
histórico em que são produzidas. Nelas se encontra o conceito
de patrimônio interagindo de forma positiva com o conceito
de cidade. Somente em 1977 é que o Brasil aderiu à Convenção
do Patrimônio Mundial, divulgando e difundindo políticas de
preservação no país. Os agentes de defesa cultural, no Brasil,
seguem as Cartas do patrimônio e, na cidade de São José dos
Campos, não é diferente.
A partir de 1988, com o apoio da Constituição, a participação
popular na preservação do patrimônio pode ser mais efetiva,
ocorrendo de três formas: na apresentação de projetos de lei,
visando à preservação; na fiscalização de execução de obras e
na conservação do bem público. Ao permitir a revivificação da
memória “coletiva”, enquanto representativa do social, a política
de preservação, a partir de 1988, levou em conta as diversas falas
e os silêncios sociais.
A política pública de preservação e de planejamento, no
âmbito municipal, leva em consideração as bases para a proteção
do patrimônio cultural e sua incorporação aos planos de
desenvolvimento urbano. Parte-se do princípio que cabe, à política
pública, ser um instrumento regulador da produção do espaço
urbano, mantendo os laços de identidade do passado e do presente
da população. No município de São José dos Campos, a Lei n.
3.021, de 27 de setembro de 1985 (Fundação Cultural Cassiano
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Ricardo/ Comphac, 2008a) determinou as formas ou as categorias
de preservação no município, após a Lei no 2.869, de 20 de
setembro de 1984, que criou o órgão municipal de preservação do
patrimônio denominado Conselho Municipal de Preservação do
Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural - Comphac.
A década de 1980 foi marcada por um período de
interiorização cultural. Nessa década, foram estabelecidos, no
município de São José dos Campos, os primeiros governos livres
e populares, com vertente populista. Nessa época, São José dos
Campos, assim como muitas cidades brasileiras, necessitava
requalificar seu centro histórico. O patrimônio surgiu como
resposta a essa necessidade.
A questão da necessidade de reordenação e de requalificação
da área central local foi representativa, na década de 1980, pois,
com a chegada dos grandes empreendimentos comerciais e
shoppings, a população mais abastada se redirecionou para
bairros mais afastados, tornando o centro decadente. Havia,
portanto, a urgência em se criarem políticas de atração para
essa região.
A respeito da decadência de espaços, Villaça (1996) observou
que “aquilo que se chama de ‘decadência’ é o abandono do centro
pelas elites [...]. As burguesias abandonaram bastante o centro,
tanto como local de diversões como de compras” (1996, p. 2).
A necessidade de requalificação tornou-se mais evidente nos
últimos anos da década de 1990. Foi realizado um programa
visando a intervenções programadas e homogêneas nas fachadas
dos centros comerciais. A partir de 1997, houve uma discussão
de novas formas de ocupação dessas áreas centrais, dando-se
ênfase para a ocupação dos vazios urbanos, e mais recentemente
a questão da preservação do patrimônio histórico se incorporou
a esta nova política.
Nascido nos meandros da abertura política e da política
de requalificação dos centros históricos, o Comphac se formou
com a presença de diversas entidades e órgãos municipais, como
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as atuais Secretarias de Planejamento, Transportes, Fundação
Cultural e com órgãos federais e estaduais de preservação, como
o Iphan (órgão federal) e o Condephaat (órgão estadual) e
outras entidades, como a Associação Comercial e Industrial, a
Associação de Arquitetos e Engenheiros, a Mitra Diocesana, a
Ordem dos Advogados do Brasil e a Fundação Vale Paraibana de
Ensino - Univap, entre outras.
Conforme as Atas do Comphac (Fundação Cultural Cassiano
Ricardo/ APM, 2008), os primeiros bens a serem preservados
foram identificados em um inventário realizado pela então
Secretaria de Planejamento e Informática. Alguns patrimônios
foram preservados, a partir desse instrumento; outros foram
indicados por vereadores ou por membros desse Conselho,
como é o caso da Capela Nossa Senhora Aparecida. Integrando
a política de requalificação do centro da cidade, a Capela Nossa
Senhora foi preservada por solicitação do Sr. Cristóvão Cursino,
representante da Associação Comercial local e descendente dos
antigos proprietários.

Fig.1 - Capela Nossa Senhora Aparecida, 02 set. 2009. Fonte:
Acervo pessoal.

A Capela foi construída por volta de 1908 e é o único
exemplar de capela de fazenda do centro da cidade, fenômeno
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iniciado nas fazendas do século XVII, perdurando até início do
XX, mesmo nas cidades (Fundação Cultural Cassiano Ricardo,
2008b). Localizada na sede da Chácara de propriedade da família
Cursino, foi levantada no mesmo local onde antes havia uma
pequena Capela de mesmo nome. Segundo a Certidão número
1.287 do Cartório de Registro de Imóveis, foram oito os zeladores
que cuidaram dela, enquanto era propriedade da família Cursino.
Nessa Capela, eram realizadas festas, rezas de terços, reuniões,
catecismo e atividades complementares à Igreja Matriz, como
curso de 1ª Comunhão.

Fig. 2 - Procissão de Nossa Senhora, década de 1950. Fonte:
Arquivo Público do Município de São José dos Campos/Fundação
Cultural Cassiano Ricardo.

Na década de 1980, a Capela Nossa Senhora foi doada à
Mitra Diocesana de Taubaté, passando a contar com um pároco
para celebração de missas e abrigando as conferências da
Sociedade São Vicente de Paula. Foi também local das reuniões
das Irmandades da Legião de Maria, dos grupos de catequese e
de oração. Era o espaço da saída da procissão de Domingo de
Ramos, que finalizava na igreja Matriz.
Em 11 de Agosto de 1988, a Capela foi preservada, em sua
totalidade, por meio da Lei Municipal n.º 3.366/88. Somente em
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27 de Novembro de 1997, a capela passou a integrar o rol dos bens
públicos municipais. Com a permuta entre a Prefeitura Municipal
e a Mitra Diocesana, a Capela foi desprovida de seus símbolos
sagrados, laicizada e tornada um bem público. De acordo com a
interpretação da municipalidade, somente a partir do seu status
de bem público é que a capela pode ser restaurada. E, com esse
entendimento, o poder público restaurou e conservou a Capela,
somente após tê-la transferido para seus domínios.
Desde seu restauro e reabertura à população, a Capela
Nossa Senhora passou a funcionar como uma secção do Museu
Municipal de São José dos Campos, abrigando exposição
permanente e exposições temporárias religiosas. A Capela não
constitui em si um Museu propriamente dito. Seu acervo é
proveniente da coleção de culto religioso do Museu Municipal,
não conta com reserva técnica e nem com corpo técnico específico.
Contudo, integra o Projeto de Educação Patrimonial da Diretoria
de Patrimônio Histórico da Fundação Cultural Cassiano Ricardo
- PEP.
O PEP é formado por três trilhas educacionais, as “Trilhas do
Parque”, as “Trilha do Centro” e as “Trilhas do Vicentina Aranha”.
As “Trilhas do Parque” permitem às crianças, adolescentes e
adultos conhecer as antigas instalações da família Gomes, exproprietária da Tecelagem Parayba de Cobertores; as “Trilha
do Centro” levam ao passeio pelo centro histórico joseense e as
“Trilhas do Vicentina Aranha” explicam acerca da fase sanatorial
local, permitindo o contato de moradores, estudantes e turista
com o antigo Sanatório Vicentina Aranha, hoje Parque Vicentina
Aranha. Embora importante, do ponto de vista da conscientização
da importância da preservação de nossa memória, o PEP não
conta com divulgação na mídia falada e televisiva, o que diminui
muito a sua abrangência. A Capela integra a “Trilhas do Centro”.
A “Nossa Senhora Aparecida”, restaurada e refuncionalizada
como Museu de Arte Sacra em 2007, tornou-se o exemplo da
contradição inerente ao espaço e, por sua vez, ao Patrimônio
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Cultural. As memórias da comunidade, tendo como referência
aquele espaço, são múltiplas. A população católica compreende
o espaço como um local religioso e de oração. Por sua vez,
a Administração a compreende como um espaço laico,
museológico e turístico. Fruto da revitalização do centro urbano,
o local da antiga capela aloja discursos bastante contraditórios.
A história da preservação da capela evidencia a difícil tarefa de
preservação de bens públicos no Brasil. A forte representação
que a capela tem para os moradores de São José dos Campos,
como espaço sagrado, dificilmente será mudada. A representação
da capela materializou a memória social evidenciando a vontade
do joseense. A Administração, com vistas a implantar o Museu
de Arte Sacra e a criar um novo espaço de sociabilização, lançou
mão da Educação Patrimonial e das técnicas museais.
No contraponto dessa intenção, parte significativa dos
visitantes da Capela ainda a entende e a reconhece como forte
elemento do sagrado. Atividades de observação do público que
visita o local dão conta de que, de cada vinte visitantes, média de
visitantes por dia, de acordo com o Livro de Registro de Visitantes
da Capela Nossa Senhora (Fundação Cultural Cassiano Ricardo/
museu municipal, 2008), no máximo cinco entram na Capela
para conhecer o Museu, o restante busca o espaço para realizar
suas rezas. A população, resistente, mantém uma postura de não
reconhecimento da sua laicidade; resposta da memória individual
que liga o espaço ainda à sua função religiosa.
Não obstante todos esses embates, a preservação teve aspectos
positivos, ao tentar recuperar o significado histórico-social
do patrimônio. De qualquer forma, a Administração joseense
valorizou e ressignificou a Capela como patrimônio, garantindo
a cidadania de sua população, por meio da preservação do direito
de permanência da identidade dos grupos sociais locais, mesmo
que contrariando a percepção de alguns setores da população.
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u O “padrão” de urbanização brasileira
No Brasil, a Constituição Federal faz referências explícitas
a alguns instrumentos de planejamento e de controle, portanto,
de apropriação do espaço urbano, de que o Município deve
lançar mão para implantar sua política, tornando alguns deles
obrigatórios. Segundo Magaldi, a
Constituição Brasileira de 1988 traz inscrita em
seu artigo 170 a garantia da ‘função social da
propriedade’ convivendo com o direito ‘sagrado’,
entre nós, da propriedade privada. Segundo
Pontes de Miranda, entende-se por função social
da propriedade “o conjunto de condições que
impõe ao direito de propriedade a fim de que
seu exercício não prejudique o interesse social”.
A quem cabe decidir sobre em que consiste o ‘interesse
social’? Dentre muitas demandas dos múltiplos agentes que
produzem a cidade, aquela que diz respeito à preservação da
memória é tão importante quanto qualquer outra: se não está
ligada diretamente a ‘interesses’, incide sobre a identidade cultural
e social dos habitantes, sobre o controle do seu passado em suas
relações com o tempo presente, em seus direitos de cidadania
(indissociáveis da dimensão temporal) que implicam a luta de
apropriação e gestão de espaços urbanos para todos os cidadãos,
na luta pela democracia (1992, p. 24).
A gestão dos espaços urbanos, referida por Magaldi,
encontra-se fundamentada nos Artigos 182 e 183 da Constituição,
em que o Plano Diretor é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão das cidades. A regulamentação
desses artigos se deu com o Estatuto da Cidade, Lei 10.257, que
entrou em vigor no dia 10 de outubro de 2001. Além de definir as
competências de promoção, de regulamentação e de fiscalização
das práticas de preservação, atribui um papel mais significativo
para a administração municipal e para a participação popular.
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O Estatuto prevê, em seu Art. 2º, que a política urbana tem
por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais
da cidade e da propriedade, mediante diversas diretrizes gerais.
Destaca-se, no item XII, a proteção, a preservação e a recuperação
do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural,
histórico, artístico, paisagístico e arqueológico. O mesmo Estatuto
prevê, para os municípios, o Plano Diretor; a legislação relativa
ao parcelamento, o uso e ocupação do solo; a legislação relativa
ao zoneamento ambiental; o Plano Plurianual; as diretrizes
orçamentárias e orçamento anual; a gestão orçamentária
participativa; os planos, programas e projetos setoriais e os planos
de desenvolvimento econômico e social.
A Legislação de Zoneamento, decorrente dos Planos
Diretores, “surge da necessidade de se encontrarem soluções
para o controle econômico e social dos conflitos urbanos. Na sua
origem, é instrumento ideológico marcadamente funcional, para
atender à consecução desses objetivos. Não resulta, portanto, de
uma elaboração disciplinar autônoma, nem traduz tecnicamente
uma hipótese arquitetônica ou urbanística correspondente a uma
determinada idéia de cidade” (Chuster, 2000, abertura).
Sendo a idéia de cidade controlada que norteia o Plano Diretor
e consequentemente seus instrumentos e sua aplicabilidade, cabe
perguntar: onde está o pedestre de Certeau? Onde está sua voz,
o reconhecimento de sua existência? Ele foi colocado para fora
dessa cidade planejada? Ele terá voz ativa? Onde está o patrimônio
cultural, material e imaterial? A cidade possui diversos atores e
esses devem estar presentes nas decisões do Estado. Diante das
ferramentas de controle e de organização dos espaços urbanos,
o patrimônio surge como uma nova questão a ser incorporada.
A dimensão da participação da sociedade, nos processos de
decisão sobre as diretrizes de ocupação do território e dos bens
imóveis, patrimônio e usos culturais do espaço, ampliou-se, na
medida em que a participação passa a ser concebida como direito,
na configuração dos processos de planejamento urbano no Brasil.
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Nessa perspectiva, cabe refletir sobre a compreensão que se
pode ter do que significa participação, entendida como conteúdo
de uma lógica de gestão do espaço, percebido na constituição da
dinâmica socioespacial da cidade.
Há, ao menos, duas questões a se discutirem, nesse processo:
1) a maneira pela qual se possibilita a participação dos agentes
sociais, no diálogo sobre a gestão dos objetos de interesse público,
e 2) de que maneira essa participação faz sentido àqueles que se
envolvem nesse processo.
Ao se analisarem as formas de participação da sociedade
na contemporaneidade, observa-se, segundo Souza (2002), um
conjunto, ou “desenhos”, de formas de gestão que configuram
desde o autoritarismo até a autogestão.
Segundo o autor, podem ser identificadas ao menos oito
categorias ou formas de participação tais como coerção (1),
manipulação (2), informação (3), consulta (4), cooptação (5),
parceria (6), delegação de poder (7) e autogestão (8). Para Souza
somente as categorias superiores (6,7 e,
obviamente 8) correspondem a marcos políticoinstitucionais, em que se pode, efetivamente, ter
esperança de que as soluções de planejamento
e gestão possam ser encontradas de modo
fortemente democrático e sobre os alicerces
do emprego da racionalidade e do agir
comunicativos; já as duas categorias mais
inferiores (1 e 2) representam a arrogância do
discurso ‘competente’ em sua forma mais pura
(2002, pp. 205-206).
O que é importante destacar, na esfera do Estado brasileiro,
é que, com a criação do Ministério das Cidades (2003), e
especialmente com as ações e os programas desenvolvidos, no
período 2003–2007, configurou-se como política de Estado,
a despeito da sustentação legal que o processo de participação
obteve na Constituição de 1988 e no Estatuto da Cidade de
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2001, uma legitimação da lógica desse processo, embora ainda
não se tivesse logrado, no plano nacional, resultados efetivos
de transformação territorial-urbana ou de transformação de
natureza sócio-espacial.
Estabeleceram-se, de certo modo, diretrizes nacionais
de um procedimento metodológico a ser desenvolvido nas
municipalidades (lócus da dinâmica sócio-espacial) e que
consagrassem a possibilidade de participação da sociedade na
gestão municipal e urbana.
Quando se pensa nas diretrizes apresentadas no Plano
Diretor Participativo: Guia para a elaboração pelos municípios e
cidadãos, identifica-se que a concepção metodológica de processo
participativo envolve uma forma de análise ou leitura, que
considera aspectos não necessariamente técnicos, mas também
socioculturais.
“Ler a cidade” é a primeira etapa de elaboração de um Plano
Diretor. Nessa etapa, trata-se de identificar e entender a situação do
município – a área urbana e a área rural, seus problemas, seus conflitos
e suas potencialidades. A leitura da cidade começará por leituras
técnicas e leituras comunitárias, independentes, mas realizadas no
mesmo período. Diferente do processo tradicional de construir
diagnósticos, a atividade de “Ler a cidade” não é leitura exclusiva de
especialistas, e pressupõe olhares diversos sobre uma mesma realidade.
(2004, p. 20).
Nesse sentido, quando se “pressupõem olhares diversos sobre a
mesma realidade”, e denomina-se a etapa de “leitura comunitária”,
fala-se além do ponto de visto ideológico, do ponto de vista
sociocultural ou a partir daquilo que Bourdieu denominou de
capital cultural.
Tal condição pressupõe a abertura ou espaço para a expressão
da experiência cotidiana daquele que habita a urbe e que faz, do
cotidiano, seu constructo de ação social na cidade. As referências
socioculturais das diferentes agentes, que atuam na cena social,
perceberão o espaço e sua paisagem, segundo sua percepção e
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forma de utilização dos espaços. Parte-se do pressuposto de que a
investigação do cotidiano pode fazer emergir indicadores para a
construção de categorias de análise sobre o ambiente construído.
Se a ação humana sobre o ambiente e a inerente
disputa pelo controle do espaço produzido, inclusive, como
estratégia de dominação social e acumulação de capital, traduzse na materialização de formas e mecanismos de configuração do
espaço construído, no que se refere à sua forma de organização e
apropriação, é possível pensar como Suzanne Seagert, que analisa o
meio ambiente, especialmente o espaço construído, como material,
artefato e matriz.
Jodelet, ao analisar os conceitos de Seagert (1981),
identifica que,
o meio ambiente seria material, pois o espaço
construído define, para o sujeito, oportunidades e
imposições, limitações para sua ação e para a realização
de seus objetivos. Ele é artefato porque é produzido pelo
homem e materializa nos objetos, lugares e práticas
sociais as relações e os modelos culturais de uma
época e de um tempo determinado. É também matriz
porque pode engendrar, por suas transformações,
novos modos de vida e de relações. Transforma-se,
assim, em elemento sociofísico, ao qual o indivíduo se
relacionará por meio de um filtro de idéias, crenças,
valores, sentimentos, cujo caráter social está vinculado,
naturalmente, às idéias de pertencimento e à sua
participação social (2002, p. 37).
Nesse sentido, a utilização de espaços destinados à preservação
da memória cultural deve fundamentar-se na superação da
perspectiva de que o edifício, o conjunto arquitetônico ou
a paisagem falem por si, como materialidade dessa culturamemória. Se for considerada a esfera do cotidiano e das práticas
culturais, o planejamento ou a política de preservação dos bens
imóveis, deveriam-se considerar as possibilidades das demandas
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de seus usuários habituais, historicamente constituídos pelas suas
experiências de vida no lugar.
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5
Representações sócio espaciais de
moradores da Favela Nova Tatetuba
em São José dos Campos
Paulo Romano Reschilian
Cíntia Ribeiro dos Santos
O contexto e o objeto

O

assentamento Nova Tatetuba, outrora denominado
“Morro do Regaço” e também conhecido como “Olaria
Zé Ferreira” e “Morro da Serveng” se caracterizou, para
efeito da pesquisa realizada, como uma lugar no qual puderam
ser evidenciadas as hipóteses levantadas a respeito das razões
pelas quais se desenvolvem determinados hábitos ou formas de
vida, observáveis quando se investigam moradores de favelas.
Vale-se, para tanto, da análise socioantropológica, especialmente
fundamentada no conceito de habitus, (Bourdieu, 1996) para
identificar, juntamente ao universo da materialidade e das
determinações, os elementos que possam constituir a análise.
O assentamento localizava-se na Avenida Juscelino
Kubitschek, bairro Nova Tatetuba, em São José dos Campos.
A ocupação do terreno no qual se localizava o assentamento
é originária da construção de moradias para famílias que
trabalhavam na olaria do Sr. José Ferreira, há cerca de 40 anos,
aproximadamente. Com a desativação da olaria, cinco famílias
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que possuíam créditos trabalhistas permaneceram no local,
dando início ao que viria a ser o assentamento.
Considera-se emblemático o estudo da favela Nova
Tatetuba, pois o processo que a envolve, há quase uma década,
indicou tendências de permanência e de ruptura, às quais foram
submetidos os moradores desse assentamento e o quanto as
perspectivas de consolidação e de estabilização conviveram
permanentemente, especialmente nos últimos cinco anos, com a
iminência de desocupação.
Ao se analisar o cenário das tendências do processo de urbanização
do município de São José dos Campos, nas últimas décadas,
particularmente observando-se os indutores gerados pela política
habitacional na administração do prefeito Emanuel Fernandes
(PSDB), 1996-2004 (O Programa de Desfavelização “Habitar São
José”, 1997, foi financiado com recursos do Governo Federal e do
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID), identifica-se, no
plano de erradicação de favelas, associado à construção de moradias,
a evidência de uma política de inclusão precária, uma vez que o
perfil dessa política é o deslocamento dos moradores de favela para
as regiões Sul e Leste da cidade, consagrando-se a segregação da
população de baixa renda18 Ressalte-se que o referido plano realizou
a remoção de três assentamentos (Nova Tatetuba, Nova Detroit e
Caparaó) para um conjunto de residências na zona Leste da cidade
denominado São José II.
A gradativa transferência de moradores, de assentamentos
precários, dentro dos programas de erradicação de favelas, para
as regiões Sul e Leste da cidade, formando-se o que se poderia
chamar de bolsão de assentamentos populares, contribuiu
para configurar uma organização do território marcada pela
precarização das condições habitacionais e urbanas nessas regiões.
Cabe ressaltar que a questão da moradia, na cidade de São
José dos Campos, é observada, desde o final da década de 1960,
18. Cabe salientar que a favela Nova Tatetuba foi objeto de projeto de reurbanização na gestão da Prefeita Ângela Guadagnin (1993-1996),
apresentado aos moradores do assentamento à época.
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e vem fazendo parte das discussões da Administração Pública,
desde então, fato observado nos registros oficiais, quando houve
uma primeira tentativa de desocupação de favelas, por ação da
administração do prefeito Sérgio Sobral de Oliveira. O Plano
de Desenvolvimento Integrado e um vídeo institucional desse
período corroboram essa afirmação.
A escolha da favela Nova Tatetuba para estudo deveu-se ao
fato de que, esse assentamento constituiu-se no único núcleo de
resistência, até então, à idéia de transferir-se para o residencial
Jardim São José. No núcleo de resistência, havia inicialmente
70 famílias, número que se reduziu para aproximadamente 45
famílias, após a primeira ação de remoção da favela, realizada em
30 de dezembro de 2003.

Fig. 1 - Vista parcial da Favela Nova Tatetuba em 2003. Fonte:
Reschilian (2004).

Após a remoção definitiva, de sete de janeiro de 2004, as
famílias foram abrigadas na sede da ONG “O Novo no Poder”,
em São José dos Campos, apoiada pelo vereador Mauro Kano,
do Partido dos Trabalhadores, para posteriormente invadirem
e ocuparem uma área desocupada, pertencente à extinta
Estrada de Ferro Central do Brasil, permanecendo no local até
o presente momento.
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Figura 2: Panorama da favela Nova Tatetuba após a
remoção. Fonte: Reschilian (2004).
A ausência de perspectiva, incerteza, desconfiança, e, ao
mesmo tempo, crença, esperança e expectativa de conquistar o
direito de permanecer no local, tornou as famílias que resistiram,
para efeito das questões que se discutem neste trabalho, a
prioridade da investigação realizada.
Tal situação pode sugerir elementos para a compreensão
por essa “opção” em viver em condições nas quais a precarização
do habitat – mesmo com a expectativa de que fosse por curto
período de tempo – seja adotada em detrimento da ocupação de
novas moradias no conjunto construído pelo poder público.
Partindo-se de dados fornecidos pela Prefeitura de São José
dos Campos, de visitas de reconhecimento ao local, de informações
obtidas junto às lideranças da comunidade e tomando-se como
referência as informações da Central de Movimentos Populares
– CMP, foi estruturada a pesquisa de campo, de acordo com
os pressupostos da metodologia qualitativa. Utilizaram-se
questionários individuais e constituíram-se grupos focais.
u O universo da pesquisa
O levantamento das condições de vida e de moradia foi
realizado por meio da aplicação de um questionário/formulário,
no qual foram considerados os indicativos: tempo de moradia,
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características dos domicílios quanto aos tipos de material de
construção utilizados, número de cômodos dos domicílios, tipo
de material utilizado na cobertura das moradias, tipo de piso
utilizado, caracterização da forma de ocupação da moradia e
caracterização socioeconômica.
A análise dos dados apresentados permitiu observar que se
tratava de um núcleo populacional caracterizado por condições
socioeconômicas desfavoráveis (cerca de 62% das famílias
auferindo renda de Um a três salários mínimos e 27,8% delas
sobrevivendo com renda de até 1 salário mínimo). Um dado a
se destacar é que, no momento do cadastramento, cerca de 105
chefes de família afirmaram não trabalhar, o que corresponde a
aproximadamente 50% do total dos chefes de família.
Do ponto de vista das características do assentamento, quanto
aos aspectos físicos e ao tempo de moradia, pode-se verificar que
se trata de uma comunidade consolidada. Levando-se em conta
o cadastramento realizado em 1999, o percentual de moradores
residentes há mais de 10 anos aproxima-se de 55% do número
de famílias que residiam na Nova Tatetuba. Tal situação pode
ser evidenciada, quando são analisados os números relativos
à tipologia e às características das construções (152 domicílios
eram de alvenaria, 188 possuíam cobertura de telha de amianto
e 153 possuíam piso de cimento). Além disso, predominava o
número de domicílios considerados próprios, perfazendo 185 do
total de 223 pesquisados.
A análise qualitativa19 foi obtida por meio da aplicação de
entrevista semiestruturada e pela constituição de grupos focais
cujos resultados evidenciaram:
1 - As experiências de vida familiar e nas moradias anteriores condicionam, de certo modo, a “opção” pela favela, como alternativa
possível de moradia e de sobrevivência, uma vez que, ocupando
19. A análise qualitativa sustenta-se num modelo de pesquisa por meio da formulação de questões amplas na qual se estimula o
entrevistado a pensar e falar livremente sobre algum tema, objeto ou conceito. Permite emergir aspectos subjetivos, bem como atingir
motivações não explícitas, ou mesmo não conscientes, de forma espontânea.
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determinado lugar no território, próximos de alcançar possibilidades de trabalho e renda e sem ônus com o custo da moradia,
podem-se criar meios de sobrevivência nas cidades, cuja oferta de
trabalho poderia ser melhor.
2 - O agenciamento do espaço do habitat indica uma forma de
apropriação do território, na qual é possível adaptar as formas de
subsistência e sobrevivência próprias de uma inserção precária, e
por vezes, distante do ideal de urbanidade.
3 - A habitação se constitui na expressão de um modo de ser
no mundo.
4 - Quer seja pelo lugar que ocupa na escala social, quer seja pelo
lugar que ocupa no território.
5 - Os tipos de atividades executadas para obtenção de renda, realizadas na favela, podem ser possibilitados pela existência de uma
precarização e informalidade das condições de trabalho e configuram o campo das estratégias de sobrevivência.
6 - Os hábitos culturais (higiene, saneamento, alimentação, organização do espaço, meios de sobrevivência) transitam entre o
rural e o urbano, este último mais como possibilidade do que
como realidade.
7 - A ausência de consciência sobre a importância das questões
ambientais faz com que alguns moradores sejam vítimas das condições do meio onde vivem e, ao mesmo tempo, contribuam para
a degradação desse mesmo ambiente.
8 - A qualidade da moradia está associada à percepção ou compreensão do lugar que cada família acredita que ocupa na vida e a
consciência que tem de sua condição material e social.
9 - O reconhecimento da cidade como lugar do exercício da
cidadania contribui para a opção de se manter na favela como
possibilidade de sobrevivência e para alcançar outra condição de
inserção urbana quando puder.
O fundamento das hipóteses e das análises realizadas se dá
na compreensão das reflexões e dos conceitos encontrados na
produção de Bourdieu, no que concerne à teoria do habitus,

130

e que tiveram suas bases constitutivas no capital teórico da
antropologia estrutural e nas pesquisas realizadas pelo autor,
nas décadas de 1950 e 1960, na Argélia, em um contexto no qual
se assistia ao êxodo rural no país e à tentativa de afirmação da
economia urbana20.
Segundo Bourdieu, pode-se identificar uma relação entre os
espaços das posições sociais e os estilos de vida, cujas tomadas
de posição são propiciadas pela intermediação do espaço de
disposições (habitus). Para o autor,
a cada classe de posições corresponde uma classe
de habitus (ou de gostos) produzidos pelos
condicionamentos sociais associados à condição
correspondente e, pela intermediação desse habitus
e de suas capacidades geradoras, um conjunto
sistemático de bens e propriedades, vinculadas entre
si por uma afinidade de estilo (Bourdieu, 1996:21).
Nas palavras de Bourdieu:
O habitus é esse princípio gerador e unificador que
retraduz as características intrínsecas e relacionadas de
uma posição em um estilo de vida unívoco, isto é, em
um conjunto unívoco de escolhas de pessoas, de bens,
de práticas. [...] Os habitus são princípios geradores de
práticas distintas e distintivas – o que o operário come, e,
sobretudo sua maneira de comer, o esporte que pratica
e sua maneira de praticá-lo, suas opiniões políticas e
sua maneira de expressá-las diferem sistematicamente
do consumo ou das atividades correspondentes do
empresário industrial (Bourdieu, 1996, p. 20-21).
O espaço social a que se refere Bourdieu, como elemento
diferenciado de classe, constitui-se no ponto em que cada
20. “Na Argélia, nos anos 1950 e 1960, indivíduos são arrancados do universo rural que lhes era familiar e se veem lançados no universo
da economia urbana e capitalista, diante do qual estavam desarmados: não só eles não podem elaborar estratégias coerentes, como
tendem a explicar seu destino social pela fatalidade ou acaso.” Citado em PINTO, Louis. Pierre Bourdieu e a Teoria do Mundo Social.
Rio de janeiro: FGV, 2000, p. 38.
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indivíduo ou grupo social se situa no mundo social, e, pelas
condições aí alocadas possibilita uma perspectiva sobre a
realidade mediada pela posição assumida a partir desse ponto,
que é um ponto de vista.
Bourdieu (1996, p. 30) afirma que a proximidade dos
agentes que constituem a base do espaço social, predispõe nesse
espaço à sua aproximação (pelas suas disposições, seus hábitos
e seus gostos) e que as classes que podemos produzir, ao se
recortarem as regiões do espaço social, agrupam agentes tão
homogêneos quanto possível, não apenas do ponto de vista de
suas práticas culturais, de consumo, de suas opiniões políticas,
em outros elementos.
Nesse sentido, ao propor o conceito de espaço social, ao invés
de classe, Bourdieu estabelece, segundo Pinto, que
a unidade de análise pertinente, nesse caso, não
é o sistema de identidades coletivas chamadas de
classes, e sim o conjunto de posições objetivas que
são determináveis por uns poucos princípios, entre
os quais figuram notadamente: a posse daquilo que,
numa determinada formação social, vem a ser o capital
(no caso, o capital econômico e o capital cultural); e o
volume de capital possuído (Pinto, 2000, p. 96).
u Considerações Finais
Ao se procurar compreender o processo histórico
ocorrido em São José dos Campos e ao se responder aos principais
questionamentos do que é entender a formação do espaço de
assentamentos precários e a influência das políticas públicas do
setor de habitação para o conjunto da população desprovida de
bens e terras, demarcou-se a “Vila Nova Tatetuba” ou “Morro do
Regaço”, como exemplo de território a ser estudado.
Configurando o cenário que constitui o universo das reflexões
de Bourdieu (habitus, campo, estilo de vida, família, capital
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simbólico, estratégias de reprodução, entre outros) pretendeuse demonstrar a possibilidade de se reconhecerem, na favela,
elementos explicativos ou representativos de uma teoria da ação,
na qual Bourdieu propõe:
A teoria da ação que proponho (com a noção de
habitus) implica dizer que a maior parte das ações
humanas tem por base algo diferente da intenção,
isto é, disposições adquiridas que fazem com que a
ação possa e deva ser interpretada como orientada
em direção a tal ou qual fim, sem que se possa,
entretanto, dizer que ela tenha por princípio a busca
consciente desse objetivo (Bourdieu, 1996, p. 164).
Observa-se que a Administração Municipal removeu a
população de três bairros culturalmente diferentes, para um local
onde seu ethos deveria ser reconstruído, ocasionando movimentos
de resistência. No projeto do conjunto São José II, previa-se
a infraestrutura necessária à qualidade de vida da população:
escola, posto médico, enfim, tudo que é preciso para restaurar, de
acordo com os padrões urbanos, a dignidade da população, mas
não foi isso que ocorreu. A população removida ficou distante do
centro urbano, sem a infraestrutura prometida, com problemas
relativos à falta de segurança, educação média e casas com modelos
bem diferentes dos que haviam sonhado em construir e de que
usufruíam na “Vila Nova Tatetuba”. Contudo, o que mais marcou
a população removida foi a perda de sua identidade, de seus
investimentos emocionais, psicológicos e materiais.
Se a ação humana sobre o ambiente e a inerente disputa
pelo controle do espaço produzido, inclusive como estratégia
de dominação social e acumulação de capital, traduz-se na
materialização de formas e mecanismos de configuração do
espaço construído, no que se refere à sua forma de organização
e de apropriação, é possível pensar como Suzanne Seagert, que
analisa o meio ambiente, especialmente o espaço construído,

133

como material, artefato e matriz21.
Ao analisar os conceitos de Seagert (1981), Jodelet
identifica que,
o meio ambiente seria material, pois o espaço
construído define, para o sujeito, oportunidades
e imposições, limitações para sua ação e para a
realização de seus objetivos. Ele é artefato porque é
produzido pelo homem e materializa nos objetos,
lugares e práticas sociais as relações e os modelos
culturais de uma época e de um tempo determinado.
É também matriz porque pode engendrar, por suas
transformações, novos modos de vida e de relações.
Transforma-se, assim, em elemento sociofísico, ao
qual o indivíduo se relacionará por meio de um
filtro de ideias, crenças, valores, sentimentos, cujo
caráter social está vinculado, naturalmente, às
idéias de pertencimento e à sua participação social
(Jodelet, 2002, p. 37).
Em consequência, a análise do cotidiano e das estratégias de
reprodução remete às afirmações de Certeau, quando percebe que,
o uso do termo estratégia é igualmente limitado [...].
Mas Bourdieu repete, ao mesmo tempo, que não se
trata de estratégias propriamente falando: não há
escolha entre diversos possíveis, portanto “intenção
estratégica”; não há introdução de corretivos devidos
a uma informação melhor, portanto não há o “menor
cálculo”. Não há previsão, mas apenas um ‘mundo
presumido’ como a repetição do passado. Em suma,
“como os indivíduos não sabem, propriamente
falando, o que fazem, o que fazem tem mais sentido do
que sabem”. “Douta ignorância”, portanto, habilidade
que se desconhece (Certeau, 1994, p. 124).
21. Citado em JODELET, Denise. A cidade e a memória. DEL RIO, Vicente et al. O projeto do lugar. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2002.
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Derivada dessa reflexão, ao se pensar a moradia, nesse
contexto, Certeau afirma que,
é justamente a casa, memória silenciosa e
determinante, que se estabelece na teoria sob a
metáfora do habitus e que, além disso, aporta à
suposição de um referencial, uma aparência de
realidade. [...] A casa dá ao habitus a sua forma, não,
porém o seu conteúdo (Certeau, 1994, p. 124).
Até hoje, as políticas públicas habitacionais, mesmo que
justificadas pela necessidade de oferecer melhor qualidade de vida
à população, por meio da reurbanização, não foram efetivadas
de maneira satisfatória. Acredita-se que cabe ao poder público a
melhoria das condições de vida da população, mas somente será
alcançada quando houver respeito à individualidade, à identidade
e à memória dos diversos grupos sociais. Hoje, o lugar outrora
denominado “Vila Nova Tatetuba” ou “Morro do Regaço” está
aberto para um novo processo histórico e a população que ali
viveu, deverá reinventar uma nova identidade.

s
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6
São José:
Ficção e ou realidade
Um conto meio autobiográfico
Pedro Ribeiro Moreira Neto

P

assava um pouco do meio dia quando cheguei a São
José. Havia cometido o deslize de cochilar no ônibus
que me trazia do aeroporto. O voo noturno, em meio
a turbulências de fim de verão, tinha maltratado meu corpo e
minha mente ansiosa por rever, depois de tanto tempo, aquela
cidade onde havia passado alguns dos mais intensos anos da
minha vida. Pois, meu cochilo privou-me da imagem que
projetara da minha chegada - a paisagem das fábricas da Dutra,
Johnson, Kodak, Eaton, Alpargatas, o posto da gruta... e quando
dei por mim já estava no Jardim Paulista, chegando à “rodoviária
nova”. Lá estava ela, no mesmo lugar, não tão nova. O mesmo
prédio, mas havia crescido. Recebera também uma roupa nova,
cheia de vidro temperado e tubos coloridos que disfarçavam a
velha estrutura coberta de lata. Respirei fundo e lembrei-me das
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minhas últimas passagens por ali, quando tomei o rumo do mundo.
Peguei um ônibus e fui para o centro. Passei por um viaduto
perigoso, em curva, por cima de onde era a “linha velha”, favela
sobre a qual fiz meus primeiros trabalhos de faculdade. Embaixo,
um prédio esquisito. Disseram-me ser a Câmara Municipal, feita
para substituir a velha, já muito pequena para o novo tamanho
da cidade e o número de assessores de seus vereadores. Desci nas
proximidades do velho cemitério e segui para a Praça Afonso Pena.
Achei bacana a igreja de São Benedito bem pintada, solta ao lado
de uma pracinha, onde antes ficava a NASA, posto de gasolina
onde havia a lanchonete em que me deliciava com o misto quente,
temperado com pimenta do reino, nos intervalos do “científico”
cursado ali ao lado, no Ayres de Moura.
Segui caminhando pela praça. Não estava muito diferente.
Ela tinha agora um grande quadrado que esguichava água e por
ela circulavam muitas, muitas prostitutas. Para dizer a verdade,
parecia que a praça era só delas. Não me lembrava dessas moças
naquele tempo de estudante.
Fui aos poucos percebendo mudanças aparentemente
sutis. Não havia muitos novos prédios, mas o maior cinema da
cidade havia virado estacionamento. Pensei como seria bizarro
ver aqueles carros na fila do gargarejo! Resolvi sacar minha
câmera. Fotográfica. É bom dizer que a minha câmera é apenas
fotográfica e não desses aparelhos multifuncionais, ora telefone
celular, ora computador de mão, ora calculadora e, às vezes, até
câmera fotográfica. A minha câmera, gosto de segurá-la firme
com as duas mãos, olhar direto pelo visor, colado ao meu olho,
extensão da minha própria visão, e não aquela televisãozinha que
as pessoas afastam do corpo para tomar as imagens.
Minhas primeiras fotos, feitas quando adolescente e ainda
com filme 120, foram feitas também por ali. A prefeitura ou
alguma loja, não me lembro, havia promovido um concurso de
fotos sobre crianças. Ganhei uma menção honrosa pela foto de um
menino de uns dez anos, trabalhando como servente de pedreiro,
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em plena Rua Quinze de Novembro. E ainda, por descuido de
iniciante, deixei minha sombra sobre a caixa de cimento.

O grande vencedor do concurso foi o Borges, meu professor
de fotografia, com uma foto da sua filha, Ângela, que, agachada
junto com uma amiguinha, dava banho em uma boneca em uma
bacia sobre o chão. O sol, refletido na água da bacia, iluminava,
a contraluz, o rosto das meninas, compondo uma imagem
esplêndida. Coisa de mestre.
Coisas que não mais se veem. Meu menino pedreiro é coisa
hoje proibida. Agora estaria na escola ou no tráfico. Nossa
sociedade ficou mais complexa.
Complexa e volumosa. Como tem gente nessas ruas! Isso
foi sempre movimentado, mas nem tanto assim. Quase não dá
pra se andar. E carros também, espremendo os pedestres na
estreiteza das calçadas. E quantas placas, anúncios cobrindo as
velhas fachadas, uma confusão. De onde vem tanta gente assim?
Será das outras cidades do Vale? Tem até um shopping no centro
da cidade, em vários andares, contrastando com a maioria do
comércio, sempre horizontal.
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Incomodo-me com algumas dessas lojas enormes, que
entram por uma rua e saem por outra, grandes galpões
atulhados de enormes caixas de madeira, amontoadas de roupas
de baixa qualidade, mas nem sempre baratas, sapatos de plástico
em clima de constante liquidação. Indicam um espaço que
poderia ser uma bela galeria, mas, não passam de um grande
depósito, que só não é um depósito também de gente porque
essas se movimentam como formigas, até que sejam agarradas
por alguma oferta que julguem interessante. Vou fotografando
tudo, à exaustão, procurando uma ordem oculta no dinamismo
daquela paisagem feérica.
Resolvi dar um pulo até o Banhado, sempre caminhando
entre muita gente, lojas quase todas desarrumadas, vitrines
carregadas, quase todas, e mais gente.
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Aí foi que comecei a entender de onde vinham tantos. O
Banhado também era outro. Não havia mais o tabuleiro de
xadrez composto pelas plantações de arroz, que, a cada época
do ano, formava um mosaico em diferentes tons de verde, mais
para o tom palha já perto da colheita ou do verde vivo, quando
brotavam as primeiras espigas. Em seu lugar, árvores exóticas,
eucalyptus e flamboyants. Principalmente as primeiras dominam
a nova paisagem, usurpando o espaço que havia sido da várzea
do Paraíba antes da represa. Fica até difícil entender o nome
de Banhado ao que hoje ali está. Mas o que mais estranhei foi
o sumiço da velha linha de trem, a delimitar a área da antiga
várzea inundada. É bem verdade que as casinhas e os barracos
que formavam a favela do banhado não haviam crescido muito.
Por outro lado, mais ao fundo, surgira um grande loteamento,
de casas grandes e luxuosas. Não sei o que dá nessa gente. Até
entendo o pessoal da favela que, por falta de opção, enfrenta
aquele ambiente inóspito, pela névoa seca e a combustão da
turfa no inverno ou pelos mosquitos no verão. Mas, aquela gente
endinheirada morando na várzea, nas terras do rio...
Tanto andei por aquele pedaço da cidade que acabei, distraído,
esquecendo-me da razão inicial daquela viagem. Inconsciente?
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Àquela hora os cartórios já estavam fechados. Teria que passar
a noite em São José. Até que achei boa ideia. Teria que relaxar,
coisa que aquele povaréu não me havia permitido. Poderia
assistir, pensei, a algum espetáculo na Sala Veloso, local das mais
disputadas manifestações culturais, quando descobri que havia se
transformado em Espaço Mário Covas. Que crime teria cometido
o Veloso para ser trocado pelo Covas? Seria ter emprestado seu
nome para a faculdade de arquitetura? Já não bastava terem
fechado aquela que foi o mais profícuo ambiente estudantil da
cidade, nos mais duros anos de perseguição da ditadura? Tantas
instalações fizemos naquela praça, congressos de estudantes,
quando tudo era proibido, quanta ousadia... Vai ver que o Veloso
era mesmo agitador demais para aquela cidade.

Resolvi quebrar uma esquina e tomar um chope, talvez
encontrar gente, conhecida ou não, puxar um papo.
Com sorte, consegui uma mesinha alta, num bar defronte ao
cemitério. Lotado e barulhento mas, o chope era cremoso e bem
gelado. Pedi também um steinhager para rebater e, como fui me
animando, pedi mais alguns chopes. Se não encontrei ninguém
de outras eras, pelo menos palpitei sobre o governo e futebol,
como tinha de ser.
Aí, lógico, bateu o cansaço e tratei de garantir minha noite.
Não foi difícil encontrar um hotelzinho ali por perto. Entrei, o
quarto era limpo, deite-me e dormi.
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Acordei-me não muito tarde, umas nove, e resolvi sair. Achava
estranho o silêncio que havia substituído o burburinho da tarde.
Já na rua, pensei-me ainda em sonho. A cidade era outra. Deserta.
Luzes acesas mas sem viva alma. Apenas alguns grupos passavam
ao longe, sem se parar. Mais longe ouvia um latido e um motor
de motocicleta.
Para onde foi a gente dessas ruas? Os apartamentos, que
se insinuavam pelo piso superior das lojas, estavam quietos e
apagados. E então? Não mora ninguém? Onde estão os carros, as
famílias que circulavam ao dia? Que lugar é esse?
Voltei ao hotel e desci, agora também com o tripé. Teríamos
novas aventuras.
Era um novo espaço cênico. Baixas luzes, raros atores.
Confesso até um pouco de medo, de uma surpresa desagradável.
Ao contrário do dia, agora estava só. Sentia-me um pouco
protegido por meu tripé fotográfico. Verdade! É um aparelho
estranho para muitas pessoas, de longe parece até uma arma,
e algumas vezes o é. Com isso, evita-se uma aproximação não
desejada. E continuei a fotografar.
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Vago pela penumbra dos novos espaços, estripado de seus
fluidos diurnos, livres e frios.

No chão, a marca da bicicleta que não trafega por aquela
via, mas pela dos pedestres, agora vazia. Por que toda essa gente
que trabalha nessas ruas não mora aqui nas redondezas? Por que
lotam os ônibus e se deslocam para tão longe, quando existe tanto
espaço a ser humanizado, neste centro da noite deserta? Como se
permite o desperdício de dinheiro, público e privado, que produz
esta paisagem desoladora?
Inevitável, penso no tempo em que estes cantos tinham vida.
Nem tanta ao dia, nem tão pouca à noite. Era uma cidade, espaço
de interações. Cinemas, bares e restaurantes, é claro, ajudavam,
mas quem mais afirmava esse espaço eram meus amigos, suas
famílias e tantas outras, que moravam nessas casas, nessas ruas
agora vazias. Cidades doentes, seu coração bate disritmado.
Miro a colunata de inspiração grega, que adorna o prédio da
velha Câmara Municipal. Janelas fechadas na noite vazia. Deveria
pensar se não sou eu o desajustado. Um sonhador, a pesar na
utopia do passado, a polis de Aristóteles?
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No dia seguinte, acordam-me os primeiros ruídos de rua do dia.
Ela voltou. Pego meus papéis, passo no cartório e tomo o caminho
de casa. Desperto, vejo que o caminho da cidade também é outro.
Pela rodovia, vou conhecendo um outro espaço, periférico ao velho
centro. Grandes edifícios agora escondem os campos que deram
o nome à cidade. Tudo parece uma grande periferia, ora rica, ora
pobre, como a maioria das periferias. As fábricas que marcavam a
paisagem já não são as mesmas. Algumas ainda mantêm o conjunto
arquitetural mas, em decadente desleixo. Outras, sumiram. Viraram
shopping centers ou se perderam na nova paisagem. Ao longe, diviso
grandes muros, longos, a acompanhar a topografia do terreno. São
loteamentos fechados, a antipolis daquela que se pensou um dia. A
velha via Dutra, de tantas faixas de rolamento, também perdeu seu
sentido vetorial, tal artéria obstruída. Seu sangue flui com muito
esforço se esvai a cada derivação. Antes que o ônibus se distanciasse
demasiado, olho para trás, a tempo de uma última fotografia do novo
horizonte. Meu ônibus ultrapassa uma cegonha carregada de carros
novos. Perdi a foto. Agora guardo apenas a lembrança na retina.
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7
Cotidiano e trabalho:
Trajetórias de mulheres pobres
e livres em São José dos Campos
(séculos XVIII/ XIX)
Maria Aparecida Papali
Maria José Acedo Del Olmo
Valéria Zanetti

Introdução

A

historiografia
contemporânea contemplou
a história das mulheres, principalmente depois do
movimento feminista de 1969, tema que se tornou
recorrente na produção historiográfica desde então (Soihet,
1997:276). Estudos recentes têm, cada vez mais, abordado a
questão do gênero feminino como importante viés historiográfico,
na busca pela reconstrução de nosso passado, a partir da atuação
de sujeitos anônimos e comuns.
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Na história do Brasil, mesmo em tempos remotos como
no período colonial ou durante o Império, a participação da
mulher não pode ser subestimada. Tanto a mulher dos segmentos
hegemônicos, como a mulher pobre livre ou a mulher escrava
dos séculos XVII, XVIII e XIX, vêm sendo um valioso tema de
investigação histórica, dada a contribuição desses sujeitos na
formação daquelas sociedades, repletas de contradições.
No Brasil, as primeiras pesquisas sobre o trabalho praticado
pelas mulheres ocorreram nas áreas da Sociologia e da
Antropologia. No entanto, nos últimos anos, a historiografia
brasileira tem se destacado na recuperação da presença feminina
em vários temas, períodos e recortes da nossa história (idem, p.
287). Segundo a historiadora Mary Del Priore:
Acreditamos que não interessa ao historiador
fazer a história das mulheres em termos de
erros ou de acertos sobre o seu passado, contar
a saga de heroínas ou mártires, o que seria de
um terrível anacronismo. Sua função maior
deve ser a de enfocá-la através da submissão, da
negociação, das tensões e das contradições que
se estabeleceram, em diferentes épocas, entre
elas e seu tempo; entre elas e a sociedade nas
quais estavam inseridas (1998, p. 235).
Sabe-se que, no Brasil Colônia, o papel atribuído às mulheres,
era, via de regra, o da submissão ao mundo dos homens. Papel,
sem dúvida, idealizado pela elite hegemônica da época. A
ideologia reinante no Brasil colonial conferia à mulher um papel
subalterno, estimulado pelo discurso moralizante provindo da
Igreja e da metrópole portuguesa (Priore, 2009, p. 23).
Ambiente misógino, o mundo colonial congregava mulheres
de vários matizes; brancas, negras ou pardas, livres ou escravas
compondo um cenário nem sempre favorável a esses sujeitos
históricos. Mulheres que muitas vezes tornavam-se chefes de
família, à frente de pequenos negócios ou na administração de
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prósperas fazendas ou mulheres reclusas e sofridas, vítimas da
violência e da dominação masculina.
Para a ideologia do século XVIII e também do XIX, o
trabalho feminino só era permitido no âmbito doméstico. No
entanto, pesquisas demonstram que a mulher pobre sempre
trabalhou para além dos muros de sua morada. Muitas dessas
mulheres trabalhavam na roça, tocavam seus sítios e lavouras.
Outras se dedicavam a diversas atividades na cidade, no comércio
urbano, na fiação de tecidos ou na prestação de variados serviços
(Lewkowicz, et al, 2004, p. 76).

Fig. 1 - Cotidiano. Fonte: Jean Baptiste Debret.

u Trabalho Feminino em São José dos Campos: Um Olhar sobre o século XVIII
Nos documentos pesquisados sobre a Vila de São José
do Parayba dos tempos coloniais, foi possível identificar a
presença feminina em várias passagens. Foram pesquisados os
“Maços de População do século XVIII” e o “Inventário da Vila
de 1767”, os quais se encontram microfilmados e disponíveis
no Arquivo Público do Município de São José dos Campos/
Fundação Cultural Cassiano Ricardo. A presença dessas mulheres
na documentação histórica da cidade abre possibilidades para a
recuperação de experiências de setores sociais excluídos ou pouco
contemplados pela historiografia da região.
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Quando se consulta as primeiras fontes sobre a formação de
São José dos Campos, depara-se com a história das mulheres que
habitavam o modesto espaço da Vila de São José dos idos coloniais
(Figura 2). Sua presença se dá, sobretudo, em razão de seu papel
fundamental para a sobrevivência do local, constituindo-se
presença marcante na economia e na organização da comunidade.

Fig. 2 - Croqui da Vila de São José dos Campos em 1767. Fonte:
Arnaud Julien Pallière (1821).

Provendo muitas vezes o próprio sustento e o de sua
família, essas mulheres mostravam-se dispostas a enfrentar
os infortúnios, buscando estratégias cotidianas para tentar
sobreviver em um mundo sem grandes alternativas. A trajetória
de vida dessas mulheres mostra um percurso de luta permanente
pela sobrevivência.
Nos “Maços de População de 1767”, que relacionam as pessoas
e os moradores da vila, trazendo nomes e número de dependentes,
é possível termos uma noção da composição do povoado.
Deparamo-nos com um número considerável de mulheres viúvas
que, na sua maioria, exerciam o papel de fiandeiras e possuíam,
geralmente, uma família numerosa, composta de dependentes de
pouca idade. Muitas dessas mulheres sustentavam seus filhos com
a arte de tecer.
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Segundo Eni de Mesquita Samara, em São Paulo e Minas
Gerais, nos séculos XVIII e XIX, dois terços dos domicílios
eram chefiados por mulheres. Muitas eram viúvas ou esposas
de homens que migraram para outras regiões, à procura de
trabalho, o que era relativamente comum. Segundo a autora,
na sociedade colonial brasileira, mulheres viúvas ou de maridos
ausentes exerciam papel de chefes de família (2003, p. 50).
De acordo com Eni de Mesquita Samara, “as histórias de vida
das mulheres se entrecruzam com a circulação da riqueza, o
nascimento das vilas e a expansão do povoamento nas capitanias
paulistas” (2003, p. 50).
Maria Odila Leite da Silva Dias, em um estudo sobre mulheres
pobres, escravas e forras em São Paulo, no século XIX, também
demonstrou a considerável existência de mulheres chefes de fogos
na cidade de São Paulo, em 1836, muitas delas com a presença de
agregados (1995, p. 179).
Na Vila de São José do Parayba, tais indícios da presença
feminina foram também encontrados na documentação
pesquisada. Nos limites da Vila de São José do Parayba existiam
187 fogos, ou domicílios. A maioria desses fogos, 103 no total,
estava localizada no perímetro central, mais precisamente nos
arredores da matriz (Figura 2). Nesses registros, aparecem as
viúvas com idade acima de 60 anos e que nada possuíam, além
dos míseros rendimentos adquiridos com o trabalho de fiar e
do produto de seus pequenos sítios, que as obrigavam a pagar
pesados foros de suas moradas ao diretor da vila. Segundo consta
no documento, esse dinheiro servia para os consertos da Igreja.
Apesar da obrigação do imposto sobre o uso da terra, o dirigente
da vila deixa claro que “um vintém que se lhes tire lhes faz, pela
pobreza em que estão, muita falta” (15/01/1766).
O contexto histórico sugere que o motivo da viuvez dessas
mulheres pode ser explicada, em parte, pelo falecimento de seus
maridos nos inúmeros conflitos internos, guerras, rebeliões
e motins que sacudiram grande parte do território brasileiro
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à época da colônia. Na grande maioria desses episódios,
encontravam-se presentes representantes dos segmentos mais
empobrecidos da sociedade, entre eles escravos e homens pobres
livres (Vainfas, 2000).
Sobre o estado de conservação das moradas da Vila de São
José, não se têm vestígios documentais, mas a cadeia da Vila, de
acordo com um documento manuscrito de 1767, encontrava-se,
naquele mesmo ano, em péssimo estado, segundo lamentos do
administrador ao governador geral. Comentou o diretor da vila
que, havia dois anos, a cadeia tinha sido arrombada e as grades
estavam comidas pelo tempo. O alçapão, onde se achava a cadeia
das mulheres, não tinha fechadura, porque se tentou tirar de lá
uma mulher que se encontrava presa, utilizando-se de escada
encostada a uma das janelas da sala livre. As janelas também
não tinham fechos nem grades. Em um documento de 1767, foi
encontrado o nome da presa que havia fugido da cadeia da Vila
de São José. Tratava-se de uma mulata de nome Clara Cardozo,
com cinco filhos.
Em 1767, o dirigente da Vila de São José anunciou ao
Presidente da Província que uma mulher com filho de peito
havia sido seduzida por um sargento. Em 1774, outro documento
anunciava o roubo cometido pelo mesmo sargento, Domingos
de Góis Raposo. O sargento roubou a casa e a mulher Rosa da
Cunha, casada, com uma filha de peito chamada Perpétua que
estavam, no momento, sozinhas porque o marido da mulher
estava ausente, “tratando de sua vida” (Manuscrito 16/11/1774).
Cruzando-se as fontes, encontra-se o registro de Rosa da
Cunha, de 25 anos, casada com Ignácio Vieira de Souza, de 32
anos. O casal tinha, além da Perpétua, de sete meses, outros cinco
filhos, de idades que iam dos dois aos dez anos. Tinham em seu
sítio, localizado no Bairro de Buquira Abayxo e Parayba, cinco
cabeças de vaca e seis porcos.
Além dos roubos registrados, tem-se notícia da exploração
sexual das índias pelos povoadores, tendo em vista que São José
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dos Campos foi, em seus primórdios, um aldeamento indígena,
situação que se manteve até sua elevação à vila em 1767. Em
um documento sem data, mas provavelmente testemunho dos
anos de 1770, os índios da aldeia de São José se queixavam das
indolências do diretor que, além das diversas imoralidades, vivia
“com uma rapariga da mesma aldeia por nome Laureana de porta
adentro vivendo” (Manuscrito, década 1770).
Ou seja, o diretor provavelmente estava amancebado com
uma das índias. Os índios, obrigados a aceitar as imposições e
arbitrariedades do diretor se revoltaram; acusaram o mesmo
diretor de intimidar, com prisões, as mulheres que não se rendiam
ao seu assédio, “deflorando donzelhas (sic) que, com medo do
castigo, não tem outro remédio senão entregarem-se” (Idem)

Fig. 3 - Índia. Fonte: Debret.

Além disso, relataram os índios que o diretor
deu umas pancadas em uma administrada
(índia) que veio de novo para a aldeia e a fez
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meios por esta se lhe não querer entregar
para o pecado. Deu outras pancadas em outra
índia por nome Laureana (...) tudo por andar
como louco armado vigiando suas concubinas.
Tratou a uma índia por nome Leonor” para que
“confessasse, se trataria com alguém. Por esta
se lhe não querer entregar, fez trabalhar a gente
sem lhes dar de comer e por fracos não podem
trabalhar e outras muitas e muitas coisas( Idem)
u Século XIX: Mulheres, Cotidiano e Processos Crimes em
São José dos Campos
Para o estudo da condição das mulheres em São José
dos Campos no século XIX estão sendo utilizados documentos
forenses diversos e Processos Crimes que se encontram sob
a guarda do Arquivo Público do Município de São José dos
Campos/Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Tais documentos
compõem acervo digital proveniente de Projeto22 desenvolvido
pelo Laboratório de Pesquisa e Documentação Histórica do
IP&D/Univap, os quais se encontram em processo de análise.
Em alguns desses documentos é possível identificar-se
a atuação feminina em vários tipos de querelas, queixas ou
embargos, processos considerados muito comuns para a época.
Ivan de Andrade Vellasco constata, em seu trabalho sobre o século
XIX em Minas Gerais, a expressiva existência de ações judiciais as
mais diversas, muitas das quais se transformavam em Processos
Crime (2004, p. 175). O autor enfatiza também que a iniciativa
de submeter suas pendências à justiça indicava que a população
possuía noções sobre as instituições jurídicas do país (idem, p. 179).
É o que se observa em um Processo de Justificação de 1856, de
autoria de Maria Jezuína de Araujo (1º Cível/ caixa 2816). Em seu
22. Projeto FAPESP nº 2012/06775-1 “Crime e Cidade: conflitos e tensões do cotidiano em São José dos Campos no século XIX e início
do século XX”

154

depoimento, Maria Jezuína confessa ser separada de seu marido,
mas enfatiza que sempre criou e proveu sozinha as necessidades
de seu filho. Em seu processo M. Jezuína declara
que ela suplicante tem um filho chamado
Joaquim e que ainda se acha em puberdade.
Que desde o nascimento este seu filho foi por
ela criado e até o presente tem dado-lhe o
necessário como roupa decente e mandado
ensinar as primeiras letras. Que embora este
menino seja filho de seu marido Lucio José de
Sousa, este nunca o procurou para tratá-lo. Que
a suplicante vive há muito tempo separada de
seu marido e que aquele menino sempre morou
em companhia da suplicante.
Trata-se de uma fonte muito interessante para uma
interpretação. Maria Jezuína faz questão de documentar em juízo
que sua experiência como mulher separada do marido não era
nem um pouco favorável à mulher. Não se trata, nesse caso, de
marido ausente por motivos referentes a demandas de trabalho.
Maria Jezuína era separada de seu marido e todas as testemunhas
confirmam isso. A suplicante conta com os depoimentos de três
delas, todos os homens enfatizam o fato de o marido de Maria
Jezuína nunca ter procurado o filho. A primeira testemunha,
Francisco Ribeiro de Escobar, professor, disse que:
na qualidade de professor publico de primeiras
letras aquela senhora lhe entregou aquele seu filho
pelo período de três anos. Sabe ter sido fornecido
pela suplicante todo o necessário de vestimenta.
A segunda testemunha, Capitão Antonio Martins de Brito
realçou, em seu depoimento, o fato de o marido de Maria Jezuina ter
se descuidado do filho: “Respondeu que para ele testemunha nunca
constou que o pai do menino o procurou para tratá-lo e educá-lo”.
A terceira testemunha, Luis José Gomes dos Santos, negociante
português, foi mais incisiva ainda em suas argumentações:
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Disse que Lucio José de Souza nunca procurou
o dito menino para tratá-lo, tanto que negava
atenção como pai e que aquele menino sempre
morou em companhia da suplicante e que a
suplicante vive separada de seu marido.
O historiador Paulo Eduardo Teixeira, ao pesquisar sobre
a família brasileira, em Campinas, nos séculos XVIII e XIX
encontrou, em suas fontes, várias situações em que a mulher,
mesmo casada, havia sido abandonada pelo marido. Segundo o
autor, essas mulheres sofriam mais que as viúvas, pois tinham que
se encarregar sozinhas da criação de seus filhos (2004: 152). No
processo de Justificação, acionado por Maria Jezuína e pela fala das
testemunhas, ficava evidente que a suplicante precisava registrar
judicialmente sua dedicação ao filho e a falta do companheiro em
sua jornada. O documento não permite maiores conclusões sobre
os motivos que teriam levado Maria Jezuína a assim proceder,
mas indica a necessidade do registro e a utilização do aparelho
jurídico como possibilidade de proteção.
Em outro documento analisado, uma Ação de Embargo de
1861, movida por José Caetano de Mascarenhas Ferraz contra
Joaquina Maria da Conceição e filhos (1º Cível/ caixa 2822) temse uma situação diferente, com d. Joaquina constando como Ré.
O processo é movido porque Joaquina, juntamente com seus
filhos e genros estavam invadindo terras de José Caetano, fazendo
roçados e outros serviços, segundo fala do suplicante:
Dizem José Caetano de Mascarenhas Ferraz e
sua consorte, moradores nesta Vila, que sendo
legítimos senhores de umas terras no bairro do
Jaguary, distrito desta Vila, disse que há muitos
dias Joaquina, mulher do executado, com seus
filhos e genros despoticamente fizeram grandes
roçados nos matos pertencentes aos suplicantes
No entanto, de acordo com o documento, o Sr. José Caetano
havia executado judicialmente essas terras do marido de Joaquina,
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Sr. João Antonio de Oliveira, provavelmente como pagamento
de alguma dívida. Ao que tudo indica, d. Joaquina liderou uma
resistência a essa execução, continuando com os roçados em
uma tentativa de permanência nas terras que haviam perdido.
No final do documento, o requerente volta a afirmar que, apesar
do Embargo, d. Joaquina e seu filho Antonio continuavam a
trabalhar nos roçados que haviam iniciado.
Questões relativas a querelas envolvendo cobranças de
dívidas, penhoras e reivindicações de terras foram situações
comuns em São José dos Campos, no século XIX, observadas em
várias ações judiciais (Papali, 1996). Assim como d. Joaquina e d.
Maria Jezuína, outras mulheres foram, com certeza, agentes em
contendas diversas, atuando como sujeitos na preservação se seus
interesses, de suas propriedades e de suas famílias.

s
u Referências:
DIAS, Maria Odila da Silva. Quotidiano e Poder em São Paulo no
século XIX. 2ª Ed. Rev. São Paulo, Brasiliense, 1995.
LEWKOWICZ, Ida et Al. Trabalho Compulsório e Trabalho livre
na História do Brasil. São Paulo: UNESP, 2004.
PAPALI, Mª Aparecida C. Ribeiro. Vestígios de um Cotidiano: trabalhadores escravos, lavradores, negociantes e coronéis em São
José dos Campos. Dissertação de Mestrado. PUC/SP, 1996.
PRIORE, Mary Del. Ao Sul do Corpo: condição feminina, maternidades e mentalidades no Brasil Colônia. São Paulo: UNESP,
2009.
PRIORE, Mary Del “História das Mulheres: as vozes do silêncio”
in: FREITAS, Marcos Cezar (org.). Historiografia Brasileira
em Perspectiva. São Paulo: Contexto, 1998.

157

SAMARA, Eni de Mesquita. Família, Mulheres e Povoamento: em
São Paulo, século XVII. Bauru/SP: EDUSC, 2003.
SOIHET, Rachel. “História das Mulheres” in: CARDOSO, Ciro
Flamarion e VAIFAS, Ronaldo (orgs) Domínios da História.
Rio de Janeiro: Campus, 1997.
TEIXEIRA, Paulo Eduardo. O Outro Lado da Família Brasileira.
Campinas/ SP: UNICAMP, 2004.
VAINFAS, Ronaldo. Dicionário do Brasil Colonial. Rio de Janeiro:
Objetiva, 2000.
VELLASCO, Ivan de Andrade. As Seduções da Ordem. Bauru/SP:
EDUSC, 2004
u Fontes manuscritas
Documentos microfilmados do século XVIII. Arquivo
Público do Município de São José dos Campos / Fundação
Cultural Cassiano Ricardo Manuscrito microfilmado de 16 de
novembro de 1774. Arquivo Público do Município de São José
dos Campos/Fundação Cultural Cassiano Ricardo.
Manuscrito microfilmado sem data. Arquivo Público
do Município de São José dos Campos/Fundação Cultural
Cassiano Ricardo.
Maços de população. Manuscritos microfilmados. Bairro de
Rio de Buquira Abayxo e Parayba pertencente à Vila de S. Jozé.
Arquivo Público do Município de São José dos Campos/Fundação
Cultural Cassiano Ricardo.

158

8
Mulheres e operárias na Tecelagem
Parahyba em São José dos Campos
(1930 – 1968)
Maria José Acedo del Olmo
Giovana Zamith Vilela
Waldecy Serafim Ramos
Victor de Souza

E

ste texto tem por objetivo analisar as condições de trabalho
do operariado feminino da Tecelagem Parahyba, em São
José dos Campos, durante o período de 1930 a 1968,
fazendo uso da História Oral como metodologia. A pesquisa
utilizou-se de entrevistas semi-estruturadas, como instrumento
de coleta de dados, sendo entrevistadas quatro operárias que
trabalharam na Tecelagem. Todos os nomes das depoentes e os
mencionados por elas e citados neste trabalho são fictícios. Foram
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levantadas informações sobre as condições de trabalho na fábrica
como: duração da jornada e ritmo de trabalho, diferenças salariais
entre homens e mulheres, periculosidade do trabalho, pausas
para descanso e para refeições, vigilância sobre os trabalhadores,
possibilidade de promoção de cargo e de salário para as mulheres,
presença do sindicato na fábrica, participação das mulheres no
sindicato, relações entre homens e mulheres na fábrica, ocorrência
de assédio sexual dentro da fábrica, possibilidades de conciliação
entre trabalho e família, dificuldades e preconceito enfrentados
pelas mulheres por trabalharem como operárias.
Nosso propósito não foi esgotar o tema sobre o trabalho
feminino na Tecelagem Parahyba, mas, a partir dos relatos das
trabalhadoras, desvelar parte de uma história. As entrevistas
permitem uma vista de como era o dia-a-dia dessas mulheres
e suas táticas para enfrentar a situação duplamente subalterna,
como operárias pouco qualificadas e como mulheres.
A participação feminina nas indústrias de fiação e de
tecelagem, no Estado de São Paulo, foi muito grande, sendo
que, entre 1910 e 1920, a proporção de mulheres, nesses
estabelecimentos fabris, chegou a 75% da mão de obra (Rago,
1997). Dentre essas mulheres contratadas, 60% eram solteiras,
fato que mostra uma preferência por trabalhadoras jovens, em
função de sua excelente condição físicas, sua menor propensão
às faltas no trabalho e sua maior propensão à permanência no
emprego - fatores que, após o casamento, se tornavam menos
prováveis de se obter, devido às “obrigações” femininas dentro do
lar (Matos, 1996). Assim, a preferência pela mão de obra feminina
se deve a muitos fatores como, por exemplo, “a submissão e a
paciência, o cuidado e a docilidade”, características para as quais
as mulheres eram educadas (Matos, 1996, p. 73).
Em São José dos Campos, pela Resolução nº 4, de 18 de maio
de 1920, concediam-se diversas facilidades para a instalação
de indústrias no município, entre elas e pelo artigo 3º “si o
proprietário de uma fábrica de 100 ou mais operários empregar
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operários desta cidade e seu município (principalmente mulheres)
em número não inferior a um terço de seu pessoal, a Câmara
lhe fará doação do terreno ocupado (...)”. De alguma forma, e
por algum motivo, havia uma preocupação em empregar mão de
obra feminina.
Quando a mulher chegava a empregar-se em uma fábrica sua
posição no estabelecimento refletia sua própria condição feminina
na sociedade, pois, tanto na família como na fábrica, sua posição
era subalterna. Na família, correspondia à submissão ao pai, ao
irmão e ao marido e, na fábrica, ao mestre e ao contramestre, já
que, muito dificilmente chegaria a uma posição de mando. Além
disso, por cumprir dupla jornada de trabalho – na fábrica e no
lar -, e porque o senso comum indicava que a mulher era menos
agressiva e lutadora, havia a expectativa de que a mulher não
tivesse energia e nem tempo para uma ação sindical organizada.
Por tudo isso, considerava-se a mulher como a mão- de- obra
mais apropriada para se submeter ao regime de controle fabril.
As mulheres, via de regra, ocupavam postos cuja qualificação
exigida era mínima, as tarefas a serem executadas eram simples
e repetitivas e seu aprendizado se dava em poucos dias. Seus
salários, correspondentemente, eram os menores possíveis.
Quando a mulher ocupava cargos de chefia era para controlar o
trabalho de seções eminentemente femininas, pois se acreditava
que elas se entendiam melhor entre si e que seriam mais rígidas
no estabelecimento da disciplina fabril. Os postos que exigiam
grande esforço físico ou qualificação e conhecimento técnico
eram ocupados pelos homens.
A mulher era discriminada, tanto pela administração pela grande probabilidade de ter que se ausentar do trabalho
para atender às suas prioridades, reais ou idealizadas, como
a maternidade, o cuidado dos filhos e do lar - quanto por seus
pares, homens que as viam como concorrentes e ocupantes de
vagas de trabalho que lhes pertenciam “por natureza”.
Inicialmente havia uma grande participação das mulheres
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nas indústrias brasileiras; porém, entre as décadas de 1920 e 1950,
elas foram substituídas pela mecanização das linhas de produção
e pelo trabalhador masculino (Rago: 1997). Isso mostra que a
mulher precisou vencer inúmeros obstáculos, para adentrar o
mercado de trabalho e permanecer nele, pois somado a esses dois
fatores, responsáveis por sua expulsão do mercado de trabalho,
a mulher ainda teve que lutar contra a vitória e a permanência
de estereótipos e de padrões de feminilidade e de masculinidade
que a relegavam a uma posição de inferioridade física, intelectual
e moral (Rago, 2007). Esses padrões, que existem desde a
Antiguidade, e que, concebidos e defendidos por “políticos,
filósofos, religiosos, pensadores de todos os tipos” como Platão,
Aristóteles, São Tomás de Aquino, Rousseau, Kant, Schopenhauer,
Nietzsche, Balzac, Proudhon, Freud, entre outros, vigoraram até
aproximadamente 1960 (Alambert: 1986, p. 2).
Veiculados pelos meios de comunicação, como jornais,
revistas e cinema; pelas instituições, como a Igreja Católica;
pelo próprio movimento operário; assim como por segmentos
profissionais como o dos médicos; todos os discursos confluíam
para a crítica ao trabalho feminino e para a defesa do casamento e
da maternidade, como atividades femininas “por natureza”.
Em sua pesquisa, Carla Bassanezi mostra que a posição
das revistas femininas brasileiras, durante o período de 1945 a
1964, era contrária ao trabalho feminino fora de casa, postura
que lentamente foi sofrendo alterações, já que o “capitalismo,
os novos padrões de consumo, e a “modernidade”, além da
emancipação [...] de muitas mulheres na época exigem que assim
o seja” (Bassanezi, 1996, p. 214).
Ontem como hoje, não se pode dizer que as revistas femininas
atingissem e fosse lidas pela maioria do público feminino do
país, mas foram importantes veículos de disseminação dos ideais
dominantes. As revistas femininas estudadas por Bassanezzi,
como Cláudia e Querida, defendiam, principalmente nas
décadas de 1940 e 1950, que o acesso da mulher ao mercado de
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trabalho seria aceito apenas em caso de necessidade econômica
e que, o trabalho fora de casa, deveria ser secundário, já que, em
primeiro lugar, a mulher deveria se preocupar com os deveres
do lar. As revistas divulgavam ideias como as de que o trabalho
tiraria a feminilidade das mulheres, que trabalho e família eram
inconciliáveis, que as mulheres que trabalham são “duronas,
frias, altivas e, ou quando bonitas, [...] são incapazes de amar,
pois nasceram para ser solteiras, [...] para ficarem casadas com
o trabalho”. Por isso, quando muito, o acesso ao trabalho era
importante apenas para as “solteironas”.
Esse padrão de mulher, que nasceu para trabalhar é um
“caso raro” e a ele são sempre dirigidos adjetivos depreciativos
(Bassanezi, 1996, p. 220). Mesmo as revistas mais liberais, que
aceitavam o trabalho feminino, afirmavam que a mulher poderia
trabalhar, mas deveria encontrar meios de conciliar trabalho e
família; por exemplo, trabalhar como secretária do marido.
Até mesmo o movimento operário criticava o trabalho
feminino, declarando-o prejudicial à saúde da mulher, aos filhos
e à família. Torna-se importante destacar que tanto Rago (2007)
como Matos (1996) são unânimes em demonstrar a postura
ambígua assumida pelo movimento operário, quando, ao mesmo
tempo em que cobrava a participação política da mulher no
movimento operário, investia no seu afastamento do mesmo.
A mulher era apontada como a culpada pela diminuição dos
salários do operariado masculino.
Em função disso, o movimento operário, alegando proteger
o trabalho feminino, acabou por estabelecer uma legislação, em
1917, para regulamentar o trabalho feminino que, na verdade,
era uma tentativa de proteger o trabalho masculino (Matos,
1996). Por outro lado, não se pode deixar de destacar o nome de
mulheres, como Flora Tristan, Clara Zetkin, Alexandra Kollontai,
e homens como, Saint-Simon e Charles Fourrier, cujos discursos
vieram interferir a favor da igualdade de direitos entre homens e
mulheres. O que vem desmistificar a imagem da mulher pacata e
vítima sofredora. (Rago, 2007; Alambert, 1986).
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Um exemplo de discurso a favor das mulheres foi produzido
por revistas feministas brasileiras como A mensageira e a
Revista Feminina, publicadas respectivamente entre 1897-1900
e 1914-1936, dirigidas por mulheres da aristocracia cafeeira,
que contrariavam a afirmação de que o trabalho feminino iria
destruir a família. Estas aristocratas afirmavam que o trabalho
feminino resultaria, ao contrário do que se dizia, na valorização da
maternidade pois permitiria à mulher sair da esfera alienante do lar
e se inserir na esfera da vida social e política, o que a proporcionaria
uma educação melhor aos filhos (Rago, 2007, p. 226).
Apesar desses discursos libertadores, o discurso e a prática
que soaram vitoriosos, até a década de 1960, foram os que
apregoavam a inferioridade da mulher perante o homem. Foi
nesse contexto – no qual vigoravam tais ideias - que trabalharam
as nossas entrevistadas. Se estiveram pouco ou muito tempo
empregadas, não importa. Estiveram lá e têm as suas histórias
para contar.
Em 1925, no bairro de Santana, na cidade de São José os
Campos, iniciaram-se as obras para a instalação da fábrica
Tecelagem Parahyba, cujas atividades de manufatura de brim e
cobertores começariam dois anos depois. A fábrica foi construída
em um terreno doado pela prefeitura da cidade, medida que fazia
parte do pacote de incentivos fiscais concedidos às indústrias com
capital superior a 500 contos de reis e que empregassem mais de
100 funcionários (Ramos, 2009).
A presença da fábrica foi impactante para o bairro de Santana:
acelerou sua ocupação, atraindo moradores, principalmente da zona
rural, interessados nos salários pagos, que eram mais compensadores
que os ganhos obtidos nas atividades rurais. A fábrica, por sua vez,
colaborava com os funcionários na construção de suas casas, cedendo
materiais, emprestando ferramentas e até doando dinheiro. O bairro,
que até então possuía características rurais, passou a apresentar
características urbanas (Santos, 2006; Ramos 2009).
Partindo de uma prática comum aos empresários da época,
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como Jorge Street, em São Paulo - a Tecelagem adotava uma
postura paternalista e utilizava métodos para atrair e para manter
seus operários “satisfeitos”: mantinha cooperativa de consumo,
farmácia, escola, clube, banda musical, barbeiro e assistência
médica e odontológica (Ramos, 2009). Esse tipo de relação
trabalhista acabou sendo condizente com a política do primeiro
governo Vargas que, em última análise, preconizava a harmonia
e a conciliação entre trabalho e capital. Essa forma paternalista
de relacionar-se com os empregados – criando uma falsa
imagem de cooperação e coincidência de interesses - aparece nos
depoimentos sobre a figura do Monsenhor Luiz Gonzaga, pároco
da igreja do bairro de Santana, onde se localizava a Tecelagem
Parahyba. Partidário da política de desenvolvimento de Getúlio,
Monsenhor Luiz tinha influência suficiente para colocar, na
fábrica, os paroquianos indicados por ele (Ramos, 2009).
O estabelecimento manteve suas atividades desde 1927 até
aproximadamente 1983, ano em que transferiu, ao governo do
Estado de São Paulo, o terreno e parte das instalações prediais,
como forma de pagamento das dívidas (Ferraz; Ramos, 2007).
Durante o período analisado neste capítulo, a produção fabril da
Tecelagem estava em pleno funcionamento: todos os dias, às quatro
horas e vinte minutos, o apito soava, convocando os funcionários
ao trabalho. Quem vinha de longe já estava a caminho desde muito
cedo, de modo que às cinco horas, ou antes mesmo das cinco, as
máquinas estavam ligadas e o trabalho começava. Segundo as
depoentes, havia muito barulho e muito pó.
Em seu depoimento, uma de suas operárias, afirma, “a fábrica
apitava as quatro e vinte e a gente já saía de casa. É. Chegava e
entrava. Já ligava a máquina, porque era produção, né?” (F.F,
2011). O ritmo de trabalho era intenso. Durante a jornada não
havia momentos de descanso, com exceção do horário de almoço.
As operárias trabalhavam em pé o dia inteiro, executando gestos
repetitivos. As saídas para ir ao banheiro não eram limitadas,
porém eram vigiadas pelos contramestres, que andavam pela

165

fábrica, coibindo a ocorrência de conversas entre funcionários e
inspecionando a qualidade do serviço. Em determinadas seções,
como a do tear do cobertor, os salários variavam de acordo
com a produção do operário, sendo que o funcionário, cuja
produtividade tivesse sido a maior no mês era premiado com um
valor em dinheiro:
Aí nós ganhava sempre mais. [...] Quando vinha
ficha nossa, nós precisava pegar . Se não pegava os
outro aí ficava com os olho gordo na nossa ficha. Que
nem nesse dia, eu dei ninguém dava cento e noventa
quilos e foi, um preparado que puseram para mim
e eu fiz cento e noventa quilos. E aí o S. veio elogiá
eu, que ninguém fez cento e noventa quilos e você
fez. Daí eu ganhava mais porque a caixa pesava mais.
(F.F, 2011).
As entrevistadas minimizaram o risco e o peso do trabalho,
que, comparados aos da lida na roça, não deveriam ser muito altos.
Os acidentes eram, e ainda são considerados “culpa” do operário,
por desatenção. Em função disso, as depoentes entendem que os
acidentes sempre poderiam ser evitados, se o operário tomasse
mais cuidado.
Nos depoimentos, alguns chefes aparecem como “ruins”, por
falarem mal das operárias, cujo trabalho consideravam mal feito,
e por perseguirem algumas, entregando-lhes matéria- prima de
baixa qualidade. Se isso acontecesse era difícil “dar produção”, ou
seja, cumprir as metas e mesmo aumentar a produção. Além disso,
havia chefes que assediavam as operárias, como A., repudiado
por quase todas as entrevistadas e que, segundo as mesmas, se
comportava como um “Don Juan”, levando as funcionárias que
cediam à pressão para os “quartinhos”, dentro e fora da fábrica.
Para uma das depoentes ele foi tão ruim, tão ruim que mesmo
depois de morto ainda as prejudicava e “roubava cinco minuto de
nóis, nosso, tudo dia. Quando ele morreu, nóis entrava meio dia e
ele tava com a mão lá no relógio, mudando o relógio” (F.F, 2011).
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Os chefes considerados bons, pelas entrevistadas, eram
aqueles que não impediam que a produção alta fosse alcançada,
mesmo que a custo de perda da qualidade. Ou seja, nem todos
os contramestres eram considerados maus. A operária T. R
afirma ter se sentido injustiçada dentro da fábrica apenas uma
vez quando o contramestre P.A lhe chamou a atenção por fazer
um cobertor errado e obrigá-la a desmanchá-lo. Como a maioria
das mulheres trabalhadoras era jovem e solteira seu objetivo
na fábrica era o de ganhar dinheiro, o máximo possível, meta
que era obtida como prêmio de produção. Nas suas palavras:
“era gostoso ganhar [dinheiro], né”? Elas não estavam lá pela
atividade que faziam, mas pelo resultado do trabalho, que era
o salário, acrescido do prêmio, no fim do mês. A alienação aqui
fica clara, pois não existia nenhuma identificação do trabalhador
com o produto de seu trabalho e, a percepção da exploração, se
dava por caminhos tortuosos. É por isso F.F resistia em trabalhar
após seu horário de saída e fugia sorrateiramente para não ter
que preparar as máquinas para o segundo turno, tarefa que não
lhe rendia prêmio algum. Algumas dessas fugas, conforme seu
relato, não foram bem sucedidas, pois a encarregada, apelidada
de “Dona Sapa”, por várias vezes saiu correndo atrás de F.F.
Segundo as entrevistadas, um bom chefe - contramestre
- devia atender a, pelo menos, duas condições: não assediar as
operárias e permitir que a produção fluísse, mesmo com prejuízo
da qualidade. Para as trabalhadoras, tudo o que atrapalhasse
o esforço dos funcionários, na obtenção de maior produção,
mesmo que comprometesse a qualidade, era visto como estorvo.
Dentro dessa lógica, o sindicato era visto como um elemento
que atrapalhava o objetivo final do trabalhador, já que as greves,
geralmente, sem sucesso resultavam na parada da produção
e, consequentemente, na diminuição do salário. Além disso, as
ações realizadas pelo sindicato - como, por exemplo, quando este
batalhou para que os filhos da irmã de F.F. recebessem uma pensão
por morte da mãe até os dezoito anos - não eram reconhecidas
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pelos operários como uma vitória do sindicato em benefício do
trabalhador, mas como um favorecimento pessoal.
Como já foi mencionado anteriormente, as mulheres
que se lançaram na busca por trabalho, mais especificamente
no período de 1930 a 1960, enfrentaram muitas barreiras para
conseguir entrar e permanecer no mercado de trabalho. Essas
barreiras consistiram em desobedecer a autoridade paterna ou
materna, sair de casa e se arriscar na escuridão das madrugadas
ou da noite; em se acostumar ao local estranho de trabalho, que
em nada se assemelhava ao ambiente da roça; em aprender um
trabalho difícil, ouvir insultos e assédio de chefes e, muitas vezes,
enfrentar uma dupla jornada de trabalho.
Apesar de todas essas dificuldades, as mulheres
entrevistadas queriam trabalhar na Tecelagem, gostavam do
trabalho e, principalmente, do dinheiro e da autonomia que
o trabalho na fábrica lhes proporcionava. Todas elas foram
unânimes em afirmar que tiveram que desafiar a autoridade
paterna ou o preconceito da sociedade, para sair de casa e
trabalhar na fábrica, local visto como promíscuo, seja pelos pais
ou por quem morava no campo: “o povo da roça falô que a gente
vai ficar tudo perdida, tudo tuberculosa. São José é só tuberculoso.
É... Fica tudo perdida... [...] A fia lá do Brasilino vai ficar tudo
perdida... tio Possidônio, tio..., tudo mundo falava”. (F.F, 2011). A
depoente T.R. conta que o pai “dizia que tudo que trabalhava em
fábrica era puta [...]. Mamãe já pensava diferente: - deixe que a
menina trabalhe!”.
Geralmente, eram os homens da família que não gostavam
que as mulheres trabalhassem:
[meu pai] achou ruim... Lá na roça fazia eu de
gato e sapato, mas aqui na cidade isso não...
Ele veio, achou ruim comigo [...] Trabalhei
muito na roça. Eu vim com vinte e seis anos
para a cidade; pedi para ele e ele: não... [...]
queria trabalhar para mim (sic) pegar o meu
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dinheirinho... na roça eu não pegava dinheiro
na produção, ele (pai) catava tudo. A gente não
via dinheiro (J. R, 2011).
O acesso aos melhores salários era difícil e restrito,
principalmente para as mulheres, que raramente ocupavam altos
cargos, chegando, no máximo, a ocupar o posto de encarregada de
turma, cargo não muito ambicionado, pois as colocava em posição
desconfortável frente as companheiras já que deveriam fiscalizar
o trabalho das companheiras. Além disso, a encarregada de turma
servia de ponte entre os escalões superiores e o operariado.
Não havia, por parte das entrevistadas, a percepção de que o
homem ganhava mais que a mulher, já que, na produção, ambos
ganhavam o mesmo salário.
[...] era tudo igual. Tudo igual não. Assim, por
exemplo, se você fizesse dez quilos a mais do
que eu, você ganhava a mais aqueles dez quilos.
No tear também era assim. No tear era cobertor.
Aquele que fizesse mais, ganhava mais. Que
nem eu e a Mila. Eu era da roça, nos tinha força,
coragem, né! [...] ah não. Tudo mixaria lá na
carda. Agora no tear ganhava porque fazia mais
cobertor ganhava por produção (F.F, 2011).
Mesmo quando confrontadas com o fato de os homens
ocuparem os cargos de maior remuneração, as entrevistadas
demonstraram aceitar com naturalidade a desigualdade salarial
e hierárquica entre homens e mulheres:
Eles ganhavam mais, claro, que eles eram chefe;
tinha o chefe né? Dois chefe (sic), um da turma da
noite e outro da turma da manhã, né?... E tinha
os contramestre (sic); o contramestre ganhava
mais e o encarregado já ganhava menos que o
contramestre, entendeu? Tinha o encarregado
que ganhava um “xis”, o contramestre dois e o
chefe uns três, quatro “xis” (T. R, 2011).
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Essa última explicação sobre a relação de salários sugere
a hierarquia do setor de produção na Tecelagem: operário –
encarregado – contramestre – chefe. Nessa estrutura hierárquica,
as mulheres, restritas a funções menos remuneradas, ocupavam
os dois primeiros níveis. Na lembrança das entrevistadas, a
única mulher que ocupou o cargo de chefia, na época em que
lá estiveram, era E., “que mandava até em contramestre”; uma
exceção, explicada pelo fato de as relações sociais não serem
regidas por regras imutáveis.
A diferença salarial entre homens e mulheres era, portanto,
camuflada pela diferença de funções ocupadas por ambos os
sexos, prática que facilitava a aceitação feminina de sua condição,
ao emular e ao tornar “natural” a posição subalterna que a mulher
ocupava na família e, naquele momento, no mercado de trabalho.
Todas essas dificuldades mencionadas não foram
impedimento para que as mulheres operárias galgassem os
degraus na busca por independência e por reconhecimento,
ainda que fosse dentro de um ideário que, em nenhum momento
buscou, compreender e subverter as relações sociais de opressão a
que estavam submetidas:
Daí tudo ano quem não faltasse nem um dia, o
dotor Roberto dava um real, esse real aqui agora,
era um, buta dinherão! Eu fiz meu casamento,
eu fiz meu casamento, e eu trabaiei (sic) três ano
e não faltei nem um dia, ganhei três deztões, é
deztões, três deztões. Daí fiz meu casamento.
Comprei vestido, fiz o bolo, fui viajá (sic). Co’
três notas desses deztões. Ele disse: você ganhou
trei, trei merréi agora esse ano, dizê, treis ano
num fartei nem um dia (F.F, 2011).
O trabalho na fábrica foi um salto na condição material
de vida, que veio acompanhado de novas tensões e conflitos:
a jornada de trabalho, o rigor dos horários de entrada e saída,
o desconforto no almoço, o assédio de chefias, que usavam
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sua posição hierárquica para obter “favores” sexuais, a dupla
jornada de trabalho, a responsabilidade exclusiva das mulheres
pela contracepção. Nas memórias, identifica-se um conjunto de
procedimentos intuitivos - fossem eles o silêncio de S., a rebeldia
e fuga da família de J.R, a aversão às chefias de F. F., entre outros, que nada mais eram do que modos de resistência do “fraco” para
vencer o “forte”. De acordo com Certeau,
muitas práticas cotidianas [...] são do tipo tática.
E também de modo mais geral, uma grande
parte das “maneiras de fazer”: vitórias do “fraco”
sobre o mais “forte” (os poderosos, a doença, a
violência das coisas ou de uma ordem etc.),
pequenos sucessos, artes de dar golpes, astúcias
de “caçadores”, mobilidades de mão de obra,
simulações polimorfas, achados que provocam
euforia, tanto poéticos quanto bélicos (Certeau:
1997, p. 47).
As moças levavam para o trabalho, sem o saber de forma
consciente, táticas de luta e resistência que transparecem em
seus relatos, como fugas, rebeldias, silêncios, redes de amizade,
necessárias para a “sobrevivência” em um mundo masculino,
adverso, ao qual elas não pertenciam. Essas táticas individuais
de luta eram-lhes necessárias, pois, cotidianamente, lutavam
sozinhas, já que não se inseriam conscientemente na classe
operária e não percebiam o sindicato como um aliado. E poderia
ser diferente? A sua luta, fosse ela consciente ou inconsciente,
era contra uma condição de exploração familiar e, para fugir
dela, caíam na exploração capitalista do trabalho assalariado;
enquanto isso, os movimentos operários de todos os matizes,
consideravam a questão feminina secundária, esta seria resolvida
com a resolução do conflito entre as classes sociais, que acabaria
com o problema da opressão sexual (Rago, 1997, p. 597).
Este capítulo procurou apresentar uma pequena amostra
do cotidiano da mulher operária, em São José dos Campos. A
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própria percepção de sua situação como ser social, preso nas
tramas do sistema, é praticamente nula. Contudo, essas mulheres
lutaram por melhorar suas condições de vida e de suas famílias.
O trabalho na fábrica, visto como uma saída à opressão familiar
ou como um recurso de sobrevivência. Significou, na verdade, a
entrada em outra forma de opressão e exploração. A consciência
dessa exploração por parte das trabalhadoras pode ser percebida
apenas nas entrelinhas dos depoimentos, nos silêncios e nos lapsos
de memória. Tal memória será reelaborada constantemente, ao
sabor dos resultados pessoais obtidos com o fruto do trabalho
e com as vivências posteriores. Por isso, encerra-se este capítulo
com as palavras emblemáticas de uma depoente: “eu fiquei
contente porque eu consegui, porque toda vida eu tive vontade...
Eu fui uma operária [por] vinte e dois anos.”
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O campo das mulheres:
Pequeno ensaio sobre o futebol feminino em São José dos Campos 23
Zuleika Stefânia Sabino
Estefânia Knotz Canguçú Fraga
Valéria Zanetti

M

anhã de outono, sábado, quatro de maio,
o Estádio Martins Pereira, com capacidade para
16.500 pessoas, recebia um público de 1.987
torcedores para ver a bola rolar na final da Copa do Brasil de
Futebol de 2013. O resultado, mais uma vez, favoreceria a equipe
de São José dos Campos. Foram elas, as donas da bola que, de
goleada, decidiram a partida. Aos três minutos, Formiga abriu o
placar; aos trinta e dois, Priscilinha rebateu; aos sessenta e nove,
Giovânia acrescentou mais um gol e, aos oitenta e nove minutos,
foi a vez da Dani decidir a partida. No dia seguinte, no Caderno
de Esportes do principal jornal da cidade de São José dos Campos,
um pôster de uma página inteira estampava a conquista de mais
um título.
23. Agradecemos a Carla Leite e a Mariana Maiolino Siqueira pela gentileza dos depoimentos coletados.
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Jogos com poucos torcedores; parca cobertura da imprensa,
quando muito uma pequena nota com resultado de partidas em
algum jornal (provavelmente sem grandes manchetes) e muita
força em campo; eis a realidade em torno desse time. Entre
sombras e visibilidades, as meninas vêm jogando e, mesmo diante
de tantas intempéries, têm colhido merecidos louros.
O presente capítulo é fruto de um exercício sobre algumas
passagens da história da prática do futebol feminino (FF) no
município de São José dos Campos, com base na história oral de
vida, diálogos, discursos da imprensa e fontes iconográficas.

l
Não é novidade para ninguém, que o futebol é um espaço
privilegiado do domínio masculino. Nosso esforço é o de jogar luzes
sobre a participação feminina nesse campo, identificando diferentes
espaços dentro desse espaço, assim como as distintas temporalidades
que o tema enseja. Preocupou-se aqui em apresentar os distintos
tempos desse novo campo de atuação e de saber: o tempo de uma
partida, o tempo de um campeonato, o tempo de um sonho, o tempo
de uma trajetória, o tempo de um bate-bola descompromissado e,
por que não dizer, o tempo de um jogo de gênero, entre gêneros. O
campo das mulheres se restringe a uma arena de luta, cujas armas se
expressam na busca de visibilidade e do reconhecimento.
O São José Esporte Clube Feminino (SJECF), reúne um
histórico de vitórias: foi bicampeão da Copa do Brasil (20122013), campeão da Taça Libertadores (2011) e campeão Paulista
(2012). Os resultados apresentados nos últimos anos apontam
que o sucesso da equipe depende de investimentos e vontade
política. O São José Esporte Clube vem caminhando, ou melhor,
tocando bola e construindo a sua história, que se confunde com
a história de vida de dezenas de meninas guerreiras, apoiadas por
seus familiares e pelos membros da comissão técnica.
O futebol feminino, no Brasil, já foi uma prática desportiva
proibida. Por se acreditar na fragilidade estética, na masculinização
da mulher e na falsa ideia de que ‘futebol não é coisa de menina’,
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até há pouco tempo esse esporte era dominado pelos homens. O
decreto lei n. 3.199, Artigo 54, de 14 de abril de 1941 contribuiu
para afastar as mulheres do campo, uma vez que era impedida
a elas a prática de esportes incompatíveis com as condições de
sua natureza. Para garantir a limitação dos espaços, o Conselho
Nacional dos Desportos baixou, em 1941,“as necessárias instruções
às entidades desportivas do país“ (Senado Federal, 1941).
Essa determinação vigorou até 1986, quando se reconheceu a
necessidade de estimular a participação das mulheres nas diversas
modalidades esportivas (Castellani Filho, 1988, Apud Souza Jr.
e Darido, 2002). No entanto, mesmo antes dessa autorização, as
mulheres entraram em campo, desafiando a lei e encarando os
estereótipos que as rotulavam.
O Arquivo Iconográfico do Museu de Esportes de São José dos
Campos guarda um importante registro da década de 1950: o primeiro
time de futebol feminino de São José dos Campos (figura 2).

Fig. 1 - 1.º Time de Futebol Feminino de São José dos Campos.
Fonte: Museu de Esportes de São José dos Campos.

O final da década de 1980 foi acompanhado do crescente
processo de expansão dos direitos das mulheres e de sua maior
participação social, inclusive em esportes antes desestimulados.
Estamos em pleno século XXI, e, mesmo assim, se evidenciam
discriminações em relação à participação das mulheres nas
diferentes modalidades esportivas, sobretudo no futebol, esporte
de domínio masculino.
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Pierre Bourdieu (1988) tem razão, quando reconhece que a
participação em atividades físico-esportivas está caracterizada pela
posição que ocupa o indivíduo no espaço social. Educada para
constituir família e zelar por ela, a mulher ultrapassou as barreiras
sociais e alcançou os espaços hegemonicamente masculinos,
transgredindo as determinações impostas pelo gênero.
Em 1972, em plena ditadura militar, um abaixo-assinado
destinado ao presidente da República, encabeçado por um grupo
de mulheres da cidade vizinha de Jacareí, reivindicava o direito
de jogar futebol.
O Futebol Feminino (FF), apesar de ter sido praticado antes
da década de 1980, de forma esporádica e isolada, foi somente
no final dos anos noventa que ganhou notoriedade, sobretudo
quando o Radar/RJ tornou-se tricampeão carioca invicto, em
1985 e, em 1986, tricampeão brasileiro também invicto (Mourão;
Morel, 2005, p: 80).
O resultado satisfatório dos jogos internacionais, realizados
na Itália, Alemanha, Suiça, China, Japão, Caribe e Estados Unidos,
fez do Radar uma equipe valorizada e reconhecida nacional e
internacionalmente. Dos 44 jogos realizados entre 1982 a 1986,
o Radar venceu 39 disputas, empatou duas delas e teve apenas 3
derrotas (idem, ibdem).

Fig. 2 - Time feminino do Radar Futebol Clube do Rio de Janeiro.
Fonte: http://oglobo.globo.com/blogs/pelada/posts/2013/03/10/iniciode-tudo-489233.asp
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A despeito dos resultados das meninas do Radar, de seus dotes
esportivos, da técnica e da seriedade do time, a beleza e o corpo
das jogadoras eram comumente reforçados; valores impostos
pelas relações machistas e patriarcais da sociedade brasileira. O
campo do futebol feminino, antes da técnica, aparece como meio
de destaque de musas e beldades. A figura acima destaca o ângulo
de visão que interessava aos espectadores.
Pela imagem, fica evidenciado o olhar masculino sobre o
gênero feminino. Concorda-se, pois, com David Le Breton
(2011), quando diz que o corpo é objeto de uma construção social
e cultural, onde se inscreve e se dá a ver/ler as representações
sociais sobre o que é feminino e o que é masculino, delimitando
o palco de atuação de cada gênero. Mesmo com tantas amarras,
mulheres se movimentaram em campo e “tocaram a bola” nos
gramados joseenses.
Em 11 de abril de 1983, o extinto Conselho Nacional de
Desportos regulamentava o futebol feminino e autorizava a
prática do esporte em todos os municípios do Brasil. Assim como
no restante do país, a história do futebol feminino em São José dos
Campos também está permeada de dificuldades. Tudo começou
quando, pelos idos de 1982, Selma Profício, uma ex-treinadora
do São José, resolveu reunir um grupo de meninas que brincavam
numa Rua da Vila Rossi, para jogar futebol na tecelagem Paraíba.
O time não tinha patrocínio. Contava apenas com doações e
ajudas de terceiros. A primeira camisa foi doada pelo vereador
Fernando Ebaruel (Profício, 2013). Campeãs no torneio regional,
em 1986, disputaram o Campeonato Paulista em São Paulo
contra times de Campinas, de Sorocaba, de Piracicaba, de Águas
de Lindóia, alçando, por sua vez, o título de Campeãs Estaduais.
Com a ajuda de Zezinho Friggi, partiram para o futebol de salão.
Profício, que acumulava os papéis de treinadora dirigente e
presidente, se lembra com orgulho da equipe:
a gente foi vice campeão (sic) Metropolitano em São
Paulo também. Olha, foi um time bem conhecido. A
gente viajou pro Estado de São Paulo inteiro, Minas
179

Gerais e com a ajuda da Prefeitura. O Prefeito Pedro
Ives dava condução e lanche para as meninas (2013).
O primeiro time era formado por Chica, Meire, Solange,
Valéria, Cristina, Piorini, Rita, Aninha, Norma, Angela, Soninha,
Sorocaba e Formiga. As meninas não recebiam salário e, apesar
de todas as dificuldades, o time jogou de 1982 até 1992, quando
Profício, grávida com 42 anos, foi impedida de dirigir o time
por estar desenvolvendo uma gravidez de risco. Com a saída de
Profício, as meninas foram diluídas em vários times. Algumas
foram atuar na seleção brasileira (Meire e Valéria).

Fig. 3 - Em pé: Selma Profício (técnica), Rita, Meire, Solange,
Valéria, Cristina, Norma, Lena e Eliana; Agachadas: Luciana, Rose,
Cristina, Alessandra, Marilu, Ana e Chica.
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Fig. 4 - Troféu do Campeonato Metropolitano/2ª Divisão, 1990.
Fonte: Museu do esporte de São José dos Campos.

Esse primeiro time, desacreditado pela comunidade, apesar das
dificuldades e falta de apoio, conseguiu conquistar o Campeonato
Paulista. Profício comentou a respeito do preconceito que sofreu
com a iniciativa de formar um time de futebol:
O tempo em que eu era treinadora tinha muito
preconceito. Nossa! As meninas eram tudo taxada e
masculizada inclusive eu também, eu e o meu marido,
que tomava conta do time, time familiar (Profício, 2013).
Para desvendar a história do futebol feminino em São José
dos Campos, nada melhor que as memórias das jogadoras,
notadamente porque estão carregadas de referências das
espacialidades sociais. Os pontapés iniciais das mulheres em
campo, compartilhados com suas memórias, são capazes de
revelar, não só o processo de internalização das regras do jogo de
futebol, como o preconceito, as relações de gênero e representações
sociais sobre o papel da mulher na sociedade. Valesca Cândido
Moreira , popularmente conhecida como Leka, destaque do FF
que atuou de 1997 até 2001, recorda-se:
Lembro que, desde novinha, eu já jogava com moleques da
rua de casa, aprendi jogando mesmo (...). Depois que comecei a
brincar com os meninos peguei o jeito e fui treinar na quadra do
parque só com meninas. Nosso time tinha treinador, e competia
contra bairros. Depois vi que o São José estava com time feminino
e entrei no time e eles gostaram de mim (Leka, 2014).
Embora o futebol tenha um espaço privilegiado na imprensa,
como desporto democrático e promissor, na prática, milhões
de homens e mulheres correm atrás da bola cuja trajetória é
marcada por inúmeras dificuldades que acabam por inviabilizar
seus sonhos. Leka se lembra das dificuldades do início da carreira
e fala sobre sua relação atual com o futebol:
Eu fui procurar o time do São José, daí o treinador de Santa
Branca me viu e me chamou pra jogar pra ele. Não deu muito
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certo porque os gastos eram do nosso bolso. Aí, pedi pra voltar
pra São José mesmo.
Começamos em 1997. Jogar no São José foi muito bom! Mas
eles também não ajudavam não (...). Eram os pais das jogadoras
que davam dinheiro pra gente treinar. Tinha o Bento, Aguinaldo
e Marcelinho que treinavam a gente. Nós éramos muito novas,
tínhamos 17 anos e gostávamos do São José só por que viajávamos
muito e tinha muitas festas. Mas na época não davam tanta
importância para o futebol feminino não, fiquei lá até 2001 mais
ou menos. Todas saíram para trabalhar. Vimos que não ia dar em
nada. Ninguém mais joga, só brincamos com a turma. Até hoje a
gente junta a turma e bate uma bola (Leka, 2014).
A técnica e as jogadoras entrevistadas reforçaram o apoio dos
familiares e amigos. Selma Profício sempre pôde contar com o
marido, fiel incentivador do FF e Leka teve a força do pai, um
grande entusiasta da modalidade:
Hoje em dia não tem muito mais (preconceito), mas
na nossa época tinha muito sim. Pra você ter ideia
não tinha nem torcida direito. Colegas e a família são
as pessoas que mais deram força. Meu pai ia a jogos,
amigos também, são amizades duradoras (Leka, 2014).
São José dos Campos tem hoje um time de futebol feminino que
se tornou referência nacional. As “Meninas da Águia” se tornaram
bicampeãs da Taça Libertadores da América (2011 e 2013); campeãs
da Copa do Brasil de Futebol Feminino (2012, 2013) e campeãs do
Campeonato Paulista Feminino (2012). Esses títulos permitiram ao
time feminino algo inédito na modalidade esportiva.
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Fig. 5 - Meninas da Águia do Vale/ Copa Brasil 2012. Fonte: logs.
lancenet.com.br/lacodachuteira/tag/sao-jose-esporte-clube.

O Clube conta com o apoio de patrocinadores e da prefeitura
municipal, por meio do programa Atleta Cidadã24�. O time é
composto, atualmente, pelas seguintes jogadoras:
Goleiras: Renata Maria Sant Anna (Kaká), Thaís Helena da
Silva, Fernanda e Paula. Defensoras: Bagé, Bruna Beatriz
Benites (Betis), Gislaine Cristina, Renata Diniz, Janaína,
Poliana Barbosa Medeiros, Paula Andressa (Paulinha),
Cubana, Danielli Pereira (Dani), Mariana Pereira Machado
(Mari). Meio campistas: Francielle, Michele Nunes, Maglia,
Peçanha, Miraildes Maciel Mota (Formiga), Fabiana da Silva
Simões, Andressa Alves da Silva, Priscilinha, Carla Cassia
Souza Silva (Carlinha) e Gabriela. Atacantes: Giovania
Domingues Campos, Adriane dos Santos (Nenê), Michele
Carioca, Alanna Larissa, Ana Caroline Fidelis (Carol).
E a Comissão Técnica é formada por Adilson Galdino
(Técnico), Paulo César (Auxiliar Técnico), Italar Lisboa
(Preparador Físico), Francisco Eduardo (Fisioterapeuta),
Cristian Azevedo (Massagista).
Mesmo diante de tantos resultados positivos, sabe-se que a
trajetória das atletas é marcada por jogos tanto dentro do campo,
como fora dele. O futebol feminino, concebido como profissional
é, na verdade, amador. No calendário oficial de competições da
CBF (Confederação Brasileira de Futebol), somente a Copa do
Brasil de Futebol Feminino está em pauta e nem todos os estados
brasileiros possuem campeonatos estaduais consolidados. Somase a isso o fato de que há falta de investimentos e que muitos
times de renome desmancharam seus times, como foi o caso
do Santos que, em março de 2012, encerrou as atividades das
24. Com início em 1999, o programa Atleta Cidadão é o responsável pela formação e descoberta de talentos esportivos. São atendidos
garotos e garotas entre sete e 17 anos. A seleção é feita nas turmas de treinamento das atividades esportivas e comunitárias, com seletivas
abertas. Com acompanhamento escolar pelos professores, os atletas recebem lanches, materiais esportivos e uniformes, além da estrutura
para participação em competições. São 16 as modalidades esportivas que participam do Programa.

183

“Sereias da Vila”. No país do futebol, o futebol feminino é amador.
O termo amadorismo possui duas significações: o de amante,
namorado ou daquele que pratica qualquer arte ou esporte, sem
ser profissional.
O amadorismo do desporto leva a que as “Meninas da Águia”
complementem sua fonte de renda de outras formas, como a
manutenção de um. Lava rápido e uma máquina de sorvete. Em
dias de jogos do time de futebol masculino do São José, duas
destaques da equipe feminina sobem as arquibancadas para
vender milk-shakes e sorvetes. Em entrevista a um jornal, Bagé
fez a seguinte afirmação: A gente não tem o que reclamar do São
José, entendeu? “Talvez a nossa estrutura seja a melhor do futebol
feminino do Brasil (...). Agradecemos muito a todos que apoiam
a equipe”.
Bagé não deixa de ressaltar a condição do time de São José em
relação aos outros do país:
Como houve um corte na verba esportiva da
cidade de São José e a gente sabe como funciona
o futebol feminino, ficamos com muito medo em
uma época. Outros times já acabaram. Poderia
acontecer com a gente também. Por que não?
(Gazeta Esportiva, 26/04/2013).
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Fig. 6 - Lava Rápido Meninas da Águia. Fonte: Facebook do
estabelecimento.

A despeito das dificuldades, Profício, que teve à frente do time
de FF por 10 anos, comenta que foi um dos melhores momentos
da sua vida.
Apesar da virada de século, o futebol feminino ainda tenta
se afiançar como desporto, numa longa e histórica trajetória
de lutas e embates. A sociedade brasileira, marcada pela larga
tradição machista, extremamente pautada pelo domínio de
gênero e privilégios sociais, não consegue conviver com a mulher
“em campo”, dominando a bola.

Fig. 7 - Time do São José Campeão Paulista Feminino em 2014.
Fonte: O Vale, 06/10/2014.

Há quem acredite que o fortalecimento e divulgação do FF
a partir de 1980 certamente tenha sido resultado de interesses
econômicos e não da tentativa de romper com os valores sexistas
e discriminadores. O FF é visto como
um ótimo investimento, já que o espetáculo é fácil de
ser produzido, os cenários e atletas já estão preparados e
custa pouco para os investidores, sendo que, para a mídia
em geral, o esporte é uma fonte inesgotável de notícias,
de público e de lucro (Apud Darido, 2004.p. 82).
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Existem mais de 60 milhões de mulheres jogando futebol ao
redor do mundo (Radnedge, 2009, p. 232), motivo que levou a
FIFA a criar, em 1991, a primeira Copa do Mundo feminina e, em
1996, essa modalidade a entrar no panteão dos Jogos Olímpicos.
Muitas são as jogadoras de futebol feminino que endossam
competitivos times internacionais. Marta, alagoana de 24 anos,
ganhou o título de melhor jogadora do mundo, eleita pela FIFA
quatro vezes consecutivas, algo inédito na história do Futebol.

l
Essa pesquisa não teve a intenção de esgotar o estudo da
história do futebol joseense. A relevância da discussão está em
entender as motivações pessoais das atletas, suas dificuldades,
conquistas, a leitura que fazem sobre a prática futebolística, suas
frustrações e dificuldades que, apesar do avanço do FF no Brasil,
continuam grandes.
Arena da desigualdade, as meninas do Brasil e, particularmente
as da Águia mostraram, em campo, como jogar pra escanteio
as metáforas de fragilidade, atacar os estereótipos, driblar os
preconceitos, acreditar que não há impedimento quando, em pé
de riste, existe determinação e esforços. Isso só para anunciar que
a partida vai começar...
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A

luta das mulheres pela conquista de direitos foi
incorporada na agenda política do século passado,
particularmente no que diz respeito às sociedades
ocidentais. Embora com muito ainda a ser feito, alguns resultados
positivos puderam ser observados no plano institucional e em
diversos campos da vida social. No entanto, tais avanços não foram
suficientes para a erradicação da violência doméstica, em especial
a que é cometida contra as mulheres: um fenômeno que atinge as
mulheres, independentemente de sua posição econômica e social.
Por outro lado, não só a violência, como a resposta que Sociedade
e Estado dão a ela, variam de lugar a lugar, resultado de fatores
socioculturais próprios. Há, então, a necessidade de se observar
os casos de violência doméstica, dentro dos contextos específicos
em que ocorrem.
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Com relação a este ponto, voltada à condição particular
enfrentada pela mulher negra em nosso país, Sueli Carneiro
(2003) esclarece:
em conformidade com outros movimentos
sociais progressistas da sociedade brasileira,
o feminismo esteve, também, por longo
tempo, prisioneiro da visão eurocêntrica e
universalizante das mulheres. A consequência
disso foi a incapacidade de reconhecer as
diferenças e desigualdades presentes no universo
feminino, a despeito da identidade biológica
(Carneiro, 2003, p. 118).
Neste capítulo, destaca-se uma organização que se dedica ao
combate à violência contra a mulher em São José dos Campos.
A trajetória do Centro Dandara de Promotoras Legais Populares
se faz em consonância com os avanços da luta das mulheres por
direitos básicos de cidadania; processo que pode ser observado
em escala nacional e mesmo internacional. De outra parte, tal
organização reflete as características locais em suas práticas.
u O Avanço no Reconhecimento da Cidadania Feminina
As pressões geradas pelo movimento feminista
estimularam políticas públicas capazes de enfrentar o problema
da violência doméstica e, em especial daquela que é cometida
contra as mulheres. O movimento se estende a diferentes setores
do Estado e da Sociedade Civil, modificando a postura do
judiciário e ampliando o leque de organizações.
Em 1990, a Organização Mundial de Saúde incorporou o
problema da violência doméstica e sexual como tema legítimo
de direitos humanos e de saúde pública. Ainda na década de
1990, a ONU buscou responder à violência contra a mulher,
classificando-a como violação de Direitos Humanos e obstáculo
ao desenvolvimento, à paz e aos ideais de igualdade entre os seres
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humanos. Em consequência, são propostas políticas públicas e
mudanças nas legislações de várias nações sensibilizadas pelo
problema, adaptando-as à realidade de cada país.
Tais avanços marcam um novo período, em que o tema
assume notoriedade perante a sociedade brasileira. A partir deste
momento, há o fortalecimento de organizações da sociedade civil,
pressionando o Estado por uma ação mais efetiva no combate
ao problema. Hoje já é pacífico o entendimento da violência
doméstica como um problema de ordem pública. Ademais, a
complexidade do fenômeno tem trazido a consciência de que seu
enfrentamento deve envolver parcerias entre serviços de naturezas
diversas, as quais demandam grande esforço de trabalho efetivo de
atendimento em rede integrada de assistência à defesa da mulher,
com o intuito de prevenir, coibir e erradicar o problema, que
passa a ser discutido por profissionais com origem em diferentes
áreas da produção técnico-científica: Saúde Coletiva, Psicologia,
Antropologia, Sociologia, Direito e Educação, entre outras.
De outra parte, o caráter privado da violência cometida, não
só contra as mulheres, mas também atingindo idosos, crianças e
adolescentes, constitui um complicador no trato com o problema.
“Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher”, esse ditado,
ainda difundido em alguns meios sociais, denota a reprodução de
uma cultura que aparta os universos público e privado, silencia
comunidades e favorece os agressores. Tema caro a cientistas sociais
e historiadores, reconhece-se aqui a dificuldade de implantação de
políticas públicas que visem a erradicar, ou ao menos mitigar, a
violência cometida em âmbito doméstico.
De outra parte, se o caminho da casa à delegacia é longo, em
que fatores socioculturais fazem, muitas vezes, a mulher sofrer
calada, não é menor o caminho que a conduz aos tribunais e às
sanções aplicáveis a quem comete atos de violência. Não raro
os agentes de Estado mostram-se lenientes e tolerantes com a
violência cometida pelos maridos, isto quando não a reconhece
como direito.
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u Aspectos legais
Os avanços conquistados pelas mulheres em sua luta
contra a violência se fazem a par de mudanças nas políticas e
leis que visem a ampliar sua proteção. Embora se tenha como
objetivo focar a trajetória de uma organização da sociedade civil,
não se pode furtar à menção das mudanças no panorama legal,
particularmente na legislação e na jurisprudência brasileiras.
No Brasil, o tema já tinha se incorporado à agenda da
Assembleia Constituinte de 1986. Resultado das discussões,
dentro e fora do Congresso Nacional, a “Constituição Cidadã”,
quando trata da especial proteção à família, estabelece em seu
artigo 226, § 8º, que “O Estado assegurará a assistência à família
na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos
para coibir a violência no âmbito de suas relações”.
Tal dispositivo dará origem a diversas leis visando à proteção,
não apenas da mulher, mas também das crianças e adolescentes e
dos membros idosos da família. Dentre elas, ganha notoriedade
a Lei nº 11.340/06, mais conhecida como “Lei Maria da Penha”,
em homenagem a uma das mais notórias vitimas de violência
doméstica. Essa lei de 2006, tem como objetivo coibir a violência
de gênero, com o aumento do rigor das punições às agressões
praticadas em âmbito doméstico.
Vale também mencionar a “Convenção Interamericana para
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher” ou, como
ficou conhecida, a “Convenção de Belém do Pará”. Esta, realizada
em 1994, sob patrocínio da Organização dos Estados Americanos
e seguindo os mesmos princípios adotados pela ONU, vai definir:
1 - a Violência contra a mulher como “qualquer ato ou conduta
(ação ou omissão) baseada no gênero, que cause morte, dano
ou sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou
patrimonial à mulher, tanto na esfera pública como na esfera
privada” e
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2 - a Violência doméstica como “aquela praticada contra
mulheres dentro do lar, ou espaço simbólico representado pelo
lar. Fundamenta-se em relações interpessoais de desigualdade
e de poder entre mulheres e homens ligados por vínculos
consanguíneos, de afetividade, de afinidade ou de amizade.
O agressor se vale da condição privilegiada de uma relação de
casamento, convívio, confiança, amizade, namoro, intimidade,
privacidade que tenha ou tenha tido com a vítima”.
São conceitos que vão sustentar a ação de organizações
como o Dandara em sua luta pela erradicação desse tipo de
comportamento. Contudo, é necessário pesar a dificuldade
sempre mencionada de se fazerem cumprir as leis em nosso país.
Vale lembrar que nem sempre as mudanças na lei se acompanham
de uma transformação semelhante no plano da Cultura. Há de se
considerar ainda a vulnerabilidade de segmentos expressivos da
população feminina. A mulher, fragilizada e exposta à situação de
violência cíclica, tem sua autonomia reduzida, tornando, muitas
vezes, sem efeito a proteção que o Estado lhe faculta. Em outras
palavras, é possível afirmar que a violência doméstica atinge uma
dimensão muito maior que a jurídica Ela se estende aos diferentes
aspectos psicológicos e sociais presentes no cotidiano das vítimas.
Mesmo a Lei Maria da Penha sofre com a influência
de tais fatores. Um de seus aspectos polêmicos refere-se à
representação25, por parte da vítima, antes uma exigência para
que a persecução penal se iniciasse. Nesse caso, agressores
beneficiavam-se da prática da retratação, tornando, sem efeito,
o registrado anteriormente em Boletim de Ocorrência. Este
comportamento, alimentado pelo medo e pela sensação de
desamparo da vítima, apresentava-se empecilho ao processo e à
atuação protetiva do Estado.
O STF (Supremo Tribunal Federal) pôs fim a esse entrave,
em 09 de fevereiro de 2012, quando do julgamento de uma Ação
Direta de Inconstitucionalidade, ajuizada pela Procuradoria Geral
25. Representação é o termo jurídico que se refere à notificação de irregularidade que é levada ao conhecimento do Ministério Público.
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da República. Os ministros decidiram, então, pela possibilidade
do MP (Ministério Público) dar início à ação penal, sem que
houvesse a necessidade de representação por parte da vítima.
No ano anterior, outro ponto relativo da Lei Maria da Penha
já tinha sido objeto de decisão do STF. Naquela ocasião era
questionada a constitucionalidade de seu artigo 41; que, ao impedir
a suspensão do processo e de outras medidas mitigadoras da pena,
ia de encontro ao previsto em Lei de 1995. Nesse julgamento, os
ministros daquela corte mostram-se afinados com uma mudança
na forma de equacionar a violência contra a mulher, observável
em outros campos do social, ao reconhecer neste crime um maior
potencial ofensivo, que estende seus efeitos ao estado psíquico
e emocional da vítima. Desse modo, em 24 de março de 2011,
por unanimidade, o STF declarou a constitucionalidade daquele
artigo da Lei Maria da Penha.
Estes dois julgamentos demonstram que a aplicação desta lei
não se faz sem que haja disputas em torno de seu significado e de
seu alcance. Contudo, a forma como vêm sendo decididas aponta
para uma nova sensibilidade da sociedade em relação à violência
contra as mulheres, restando ainda um longo caminho, até que se
possa falar em uma proteção efetiva a elas.
u O Centro Dandara e a formação de Promotoras
Legais Populares
Os avanços no aparato legal repõem a questão dos
requisitos para sua utilização. Melhor dizendo, cabe perguntar
sobre a capacidade de mulheres concretas, munidas de capitais
culturais bastante diferenciados, fazerem uso de uma Instituição,
o Judiciário, que fala uma língua estranha a elas e cujos
procedimentos lhes são, em muito, desconhecidos. É neste nível
que se busca situar o Dandara, tendo em vista particularmente
seus esforços no sentido de habilitar mulheres, em grande parte
oriundas das camadas populares, ao exercício da cidadania.
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A forma como a organização se apresenta já expressa seus
objetivos e métodos. O Centro Dandara publica uma parábola em
sua página na Internet. Ela narra a história de um monge que se
defronta com uma criança maltrapilha, abatida pela fome e pelo
frio. De volta ao mosteiro, vocifera contra Deus, por ele permitir
sofrimentos tão injustos: “Por que o senhor nada faz por aquela
criança?”. A resposta divina segue um clarão: “Eu já fiz Você!”
Assim, por meio desta narrativa, as mulheres são interpeladas
em sua condição de cidadãs, conscientes de seus direitos e ativas
na luta por sua defesa e ampliação. Os objetivos e as práticas desta
organização trazem a ideia de “empoderamento”26; conceito que
ganhou contornos oficiais em documento da Unesco (2013).
Pessoas e grupos que se empoderam buscam a autonomia na
luta pela transformação de suas vidas. Em outros termos, mais
importante que as conquistas é o processo de transformação dos
indivíduos, alçando-os à condição de sujeitos históricos. Assim, às
promotoras do Centro interessa, antes de tudo, o empoderamento
das mulheres; o desenvolvimento de uma nova consciência: a de
que, como cidadãs, elas são dotadas de autonomia e liberdade,
capazes de mudar suas vidas.
Faz-se necessário, então, a articulação de conhecimentos
considerados teóricos à experiência particular do público, um
requisito na construção de novos agentes sociais e políticos e na
redução da distância sociocultural, que separa as vítimas e os
agentes do Estado. Aqui se estabelece uma das principais tarefas
do Centro Dandara e seu curso de formação de promotoras legais.
Para traçar a história deste centro, é necessário remontar
ao ano de 1992, quando a União de Mulheres de São Paulo e a
Thêmis Assessoria Jurídica de Porto Alegre/RS participaram de
um seminário promovido pelo Comitê Latino-Americano e do
Caribe de Defesa dos Direitos da Mulher (Cladem), realizado em
São Paulo/SP. Naquela ocasião, tomaram conhecimento de ações,
26. Enpowerment em inglês, com o sentido de “dar poder” a alguém para que este realize uma tarefa sem a permissão de outra.
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no sentido da capacitação legal de mulheres que já vinham se
desenvolvendo, há pelo menos uma década, no Peru, Argentina
e Chile. Os relatos a que tiveram acesso naquele seminário,
vindos de advogados e ativistas sobre o conteúdo dos cursos de
promotoras legais, serviram de inspiração para que as militantes
do movimento de mulheres pensassem na implantação de cursos
semelhantes no Brasil.
Ao retornar, o grupo Thêmis, ainda motivado pelo alcance
das ações de capacitação das mulheres para o jurídico, realizou
o seminário “Introdução ao Curso de Promotoras Legais
Populares”, com apoio de 35 lideranças populares, além do IBAP
(Instituto Brasileiro de Advocacia Pública), do Movimento
do Ministério Público Democrático e da Associação dos Juízes
Para a Democracia. Esse seminário se desdobrou na realização
do primeiro curso efetivo de Promotoras Legais Populares, uma
parceria da União de Mulheres de São Paulo com o IBAP.
Em São José dos Campos, esforços semelhantes tiveram início
no ano de 1997, quando a advogada e promotora legal Letícia
Christina Massula, representando o SOS mulher, participou do
curso de promotoras legais. Já no ano seguinte, ela formou a
primeira turma de Promotoras Legais de São José dos Campos.
A experiência prosseguiu e, em 2001, o Centro Dandara
de Promotoras Legais Populares começou a ser idealizado.
Naquele momento, alunas e ex-alunas do curso de promotoras
legais propuseram a criação de uma associação que reunisse as
Promotoras Legais Populares da região. Havia ali a intenção de
ampliar o escopo do projeto. Assim, em três de Dezembro, o
Centro Dandara de Promotoras Legais Populares, cujo nome
homenageia a princesa de Palmares e mãe dos três filhos de
Zumbi, nasceu como uma associação civil sem fins lucrativos,
que busca contemplar a pluralidade e a diversidade das
mulheres brasileiras.
Embora o Centro Dandara tenha nascido em 2001, só foi
obter uma sede em 2008, após grande esforço de formatar
projetos e consolidar parcerias. Com a sede, o Centro Dandara
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conseguiu diversificar-se e atuar ainda mais efetivamente na
disseminação do conhecimento e do empoderamento das
mulheres no município. Criaram-se oficinas de informática
e artesanato, um curso de capacitação para a Trabalhadora
Doméstica, além da projeção de filmes seguidos de debates. A
Lei Maria da Penha ganhou destaque, com a instalação de um
grupo de estudos a seu respeito.
No ano seguinte, em 2009, formou-se a 13° turma do Curso
de Promotoras Legais Populares, em que se ampliava o alcance
do curso para toda região. Para sua realização contou-se com a
parceria e o voluntarismo de Advogados, Promotores, Juízes,
Assistentes Sociais, entre outros profissionais do Município, que
abordaram os seguintes conteúdos em suas palestras: Iniciação
ao estudo de Gênero; Organização do Estado e da Justiça; Direito
Constitucional; Direitos Humanos; Direito à Saúde; Direito
Penal; Direito Civil; Direito do Trabalho; Seguridade Social;
Discriminação Racial/ Desigualdade de Gênero e Raça; Direito
do Consumidor; Juizados Especiais (JEC/JECRIM); Lei Maria da
Penha (Violência contra a mulher) e Direito de Família/ Sucessões.
Vale lembrar, a ideia de cidadania que norteia as práticas
deste grupo. Assim, o conteúdo desenvolvido em seus cursos
vai-se complementar com uma das mais importantes do Grupo
Dandara: o programa de atendimento e encaminhamento
gratuito de mulheres em situação de violência doméstica,
criado também em 2009. Com atendimento individualizado, tal
programa busca preservar a intimidade e a dignidade da mulher
que vai até o Centro.
Às ações que o grupo desenvolve em seu cotidiano somam-se
outras, que buscam ampliar sua influência. Vale mencionar, então,
os projetos com o objetivo de difundir informações e divulgar o
Centro, como o projeto Dandara até Você, que leva orientação às
mulheres dos bairros mais carentes do município. Com a mesma
motivação, em 2011, foi publicado o livro “Dandara na arte”, que
expõe o resultado das oficinas de arte ali ocorridas.
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A ação das promotoras legais se estende ainda à sua
participação nos debates legislativos em São José dos Campos.
Atualmente, encontra-se em trâmite na Câmara Municipal uma
proposta do Centro Dandara. Transformada em Projeto de Lei,
que institui a instalação de um Centro de Defesa e Convivência
da Mulher. Apesar de uma derrota inicial, há uma continuidade
nos esforços para sua aprovação, o que pode ocorrer numa nova
votação, com previsão para o primeiro semestre de 2015.
As iniciativas deste Centro têm provocado a transformação
na vida de várias mulheres. No sentido de ilustrar esse processo,
muito mais amplo do que se pode ver aqui, tomamos a trajetória
e os relato de uma das inúmeras Promotoras Legais Populares
formadas por este Centro.
A história de Rosa (nome fictício) não é diferente da de
muitas mulheres brasileiras. Começou a trabalhar ainda muito
jovem, engravidou precocemente e, com 17 para 18 anos, já era
mãe e dona de casa. Teve mais dois filhos, o que a fez abandonar
de vez os estudos, tendo cursado apenas até o 5º ano do ensino
fundamental, para se dedicar exclusivamente ao lar e a sua família.
Rosa conta que, apesar de dedicar todo seu amor à família,
manteve dentro de si o sonho de estudar e de se formar. Assim,
para ela, o momento em que conheceu o Dandara e o curso de
PLPs representa um “divisor de águas”. Naquele momento há
a descoberta de si como cidadã e da possibilidade de provocar
mudanças em sua história.
Quando assistiu à primeira palestra do curso de PLPs, sua
percepção era a de que seu sonho estava se realizando, afinal
o curso apontava para a possibilidade de uma reviravolta em
sua vida. A partir de então voltou a estudar. Na época de seu
depoimento, no ano de 2011, ela cursava o 2º ano de pedagogia,
além de ocupar o cargo de professora estagiaria concursada pela
prefeitura de São José dos Campos.
Sua mudança se desdobra em outro nível. Ao incorporar os
valores do Dandara e de seu curso de PLPs, ela assume seu lugar
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como cidadã em outros campos do social. Participa da criação da
Associação do Residencial Ribeira, que luta por melhorias no bairro.
Também elaborou, junto com amigas, uma cartilha contendo os
direitos e os deveres de uma cidadã. Mudou, inclusive, o desempenho
de seu papel de mãe, ao buscar motivar seus filhos a estudarem e
a se tornarem seres dignos, dotados de inteligência e humanidade.
Ela resume sua experiência com a frase: “Quando eu me coloco na
sociedade com sujeito de direitos e deveres eu sei que posso”.

l
A trajetória dessa organização e a luta das mulheres que ali
se organizam é mais um capítulo da construção da esfera pública
brasileira. Durante o período de lutas contra o regime autoritário,
indivíduos dos mais diferentes grupos e lugares experimentaram
um jeito novo de buscar seus direitos. Substituíram a tutela do
Estado, eivada pelo clientelismo, pela organização, protesto e,
particularmente, pela sua capacitação como atores sociais e
políticos autônomos. O Dandara de Promotoras Legais Populares
encarna esta ideia de aliar teoria e prática, de se apropriar de um
conhecimento necessário a sua luta, em esferas tão fechadas que
compõem o aparato de Estado. Não pedem favores. Reclamam
direitos. E o fazem de uma forma admirável que reafirma o final
da parábola acima citada: “... Eu fiz você”.

s
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Maria Peregrina:
a história de um mito 27
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E

ntre as décadas de 1940 e 1960, uma mulher negra
perambulou pelas ruas do bairro de Santana. Maria
Peregrina, Maria Andarilha, Nhá Maria ou ainda Nêgado-Saco eram alguns nomes pelos quais essa mulher, sobre cuja
origem apenas se especula, ficou conhecida.
De acordo com relatos, Maria Peregrina, reservada, não
comentava muito sobre sua vida. Em uma tarde de 1964, Maria
Peregrina foi encontrada morta, próxima à estação ferroviária do
bairro, sem sinais de violência. Enterrada como indigente, essa
mulher, aparentemente “sem história”, acabou se transformando
em santa, para muitos moradores do bairro.

27. Este trabalho é parte de uma pesquisa defendida em 2011, no Curso de História da Universidade do Vale do Paraíba, intitulado
Maria Peregrina: A perspectiva histórica da construção de um mito em São José dos Campos (1930 - 1970); e das publicações a seguir:
MARTINS, Nara; BRAGA, Antônio. Entre o mito e a fé: A devoção à Maria Peregrina em São José dos Campos. Inic, 2009. São José dos
Campos: Universidade do Vale do Paraíba, 2009; Idem. Espaço urbano e Identidade: Uma interpretação histórica e geográfica da devoção
à Maria Peregrina em São José dos Campos - SP (1930-1964). Inic 2011. São José dos Campos: Universidade do Vale do Paraíba, 2011.
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Esta pesquisa propõe-se a entender a devoção dos moradores
de Santana à Maria Peregrina, a partir da história do bairro,
que, após perder sua hegemonia industrial, encontrou, na figura
anônima de Maria Peregrina, uma forma de identificação e de
valorização de seu proeminente passado.

Fig. 1 - Maria Peregrina. Fonte: Bizarria, 2009.

Pretende-se pensar Maria Peregrina como um sujeito
histórico, por trás do mito e, sobretudo, refletir sobre a construção
do mito no contexto das décadas de 1960 e 1970. Trata-se,
não unicamente, da análise da mitificação de Maria Peregrina,
mas sobretudo de compreender o sentido que se deu ao mito.
Entende-se que o significado da devoção à Peregrina só pode ser
compreendido, se forem levados em conta a realidade e o contexto
do espaço em que ele foi construído.
Antes, porém, é preciso que se compreendam os dois tempos
históricos tratados aqui. Existem duas versões construídas em
torno de Maria Peregrina: a anônima andarilha que habitou
a região norte da cidade, entre 1946 e 1964, e a imagem da
peregrina construída post mortem. Essa segunda figura incorpora
uma gama de representações sociais, em sua maioria, oriundas da
forte tradição religiosa preponderante na região.
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A falta de dados confiáveis pareceu, em um primeiro
momento, um empecilho à pesquisa. Contudo, onde faltam
documentos escritos, deve o historiador atentar para as fábulas,
os mitos e os sonhos de imaginação. Sabe-se que, onde o homem
passou, onde houver as marcas da sua vida, aí está a história.
A história do culto à Maria Peregrina revelou-se, não pela
documentação histórica, mas pelo silêncio dessas fontes. Trata-se
de uma mulher que viveu, por aproximadamente duas décadas,
em uma comunidade, mas que não deixou muitos registros sobre
sua história. Maria Peregrina, em vida, jamais despertou a atenção
dos pesquisadores.
Entretanto, após sua morte, ao mesmo tempo em que sua
fama de santa milagreira se espalhou, nas décadas de 1970 e
1980, começou a surgir uma variada gama de relatos sobre sua
vida. A falta de informações sobre a personagem serviu para
ampliar o campo dos elementos “possíveis” dentro da narrativa.
Ou seja, o fato de Maria Peregrina não ter uma biografia sólida
permite a constante reinvenção do mito, capaz de representar
diferentes aspectos da sociedade na qual se originou (Martins;
Braga, 2009, p. 3).
Apesar de a história de vida da Maria Peregrina ser importante,
não nos interessa comprovar sua existência. A pesquisa propõe-se
a analisar o processo de construção do mito, por meio dos relatos
elaborados após 1964, e o motivo pelo qual a comprovação de sua
verossimilhança não foi, em momento algum, objeto de interesse
da mitificação.
Maria Peregrina, independentemente de ser objeto de
devoção, é um sujeito histórico, que dá forma ao mito e que reflete
traços da identidade do bairro de Santana e das suas relações com
a cidade de São José dos Campos.
Dado o período histórico (1960/1970) e o espaço geográfico
em que a devoção se desenvolve (bairro de Santana), pode-se
entender a história da Peregrina como metafórica, atuando como
uma parábola de múltiplas direções, que explicita o conflito de
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uma sociedade marcada por uma herança cultural conservadora,
frente a uma cidade que buscava a modernidade. De acordo com
José Oswaldo de Oliveira,
são diversas as dimensões da modernização
brasileira presentes em Santana: [...] O elo com o
mundo agrícola, o florescer do comércio; a presença
dos imigrantes mineiros, os desdobramentos da
produção industrial [...]. Enfim, elementos a revelar
faces diversas, expondo aspectos da modernização
brasileira e, portanto, elementos de sua contradição
(Oliveira, 1999: 21).
Independentemente de Maria Peregrina ter ou não existido,
a história construída sobre ela revela os anseios e as dúvidas
de uma sociedade em conflito com suas próprias mudanças.
É nesse sentido que se entende o processo de construção do
mito, como uma das respostas da comunidade às demandas do
contexto histórico.
Propõe-se pensar a década de 1950 como o momento do
processo de construção mítica, que utilizou por base um sujeito
carente de informações históricas e, por isso mesmo, maleável
a interpretações múltiplas. Busca-se ainda discutir como e por
que a mendiga Maria Peregrina adquiriu reconhecimento social
e recebeu homenagens públicas, na comunidade de Santana,
a ponto de seu nome ser dado ao cemitério local, em 2002. A
história do bairro, acertadamente, responde a essas questões.
No período compreendido entre as décadas de 1920 e 1950,
São José dos Campos era nacionalmente conhecida por abrigar
centros para tratamento de doenças respiratórias, principalmente
a tuberculose. As atividades e os serviços ligados à condição de
Estância climática e hidromineral, concedidos pelos governos
federal e estadual, em 1935, concentrados no centro da cidade,
eram responsáveis por grande parte da receita do município.
Durante o governo do prefeito José Domingues de Vasconcellos
(1932 a 1933), foi criada a primeira lei de Zoneamento Urbano do
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Município (Ato nº 10 de 10 de março de 1932), como exigência
para concessão do título de Estância Climática (Ramos, 2008,17).
Essa condição estabeleceu a divisão da cidade em zonas
definidas por suas funções residencial, comercial, sanatorial e
industrial (Ramos, 2009, pp. 42 - 43).
A região Norte, que inclui o bairro de Santana, foi incorporada
à zona industrial. Essa região, de intensa atividade comercial
tinha, no setor industrial, a sua mais forte geração de renda. O
fato de a região Norte, e especialmente o bairro de Santana ter
se estruturado ao redor das indústrias, enquanto o restante do
município organizava-se em torno dos sanatórios, é o ponto
chave para compreensão da relação bairro-cidade. Tal relação
baseia-se na clara definição das funções sociais e econômicas de
cada uma das regiões da cidade.

Fig. 2 - Divisão da cidade por zonas. Fonte: Amaral, 1930.

No contexto da São José sanatorial, a delimitação das zonas
tornou visível a distinção entre cidade e bairro, definindo a
função social desses espaços. De acordo com Ramos,
a divisão espacial como estratégia para atender as
necessidades funcionais da economia do município,

205

especificamente orientado para acolher os doentes
acometidos pela tuberculose, limitou as fronteiras [...].
Definida por uma linha imaginária que separava as zonas
de tratamento da tuberculose da promissora zona industrial
(Santana), a política de zoneamento, ao tentar organizar e
administrar a cidade segundo orientações dos modernos
princípios de urbanização, acabou tornando a zona
industrial uma área auto-sustentável com fortes apelos de
emancipação política, que repercute ainda hoje na memória
dos habitantes do bairro (Ramos, 2008,Resumo).
A política de zoneamento urbano contribuiu, de certa forma,
para a manutenção da sensação de isolamento do bairro de
Santana em relação à cidade. São José, nas primeiras décadas do
século XX, foi uma cidade-estância cuja economia e política se
articulavam em função dessa caracterização. Santana, no entanto,
que não se beneficiava da doença, se organizou, como já foi
ressaltado, em torno da função Industrial.
A Tecelagem Parahyba, fábrica dos famosos cobertores, e a
Cerâmica Weiss, oficina de louças, são alguns dos estabelecimentos
que se alojaram no bairro de Santana, nas primeiras décadas de
1900. A concentração das atividades industriais determinou a
configuração espacial do bairro de Santana, composto pela vila
operária, agremiações, Igreja e escola.
A partir da década de 1950, com a instalação do Centro
Técnico da Aeronáutica (CTA) e da Rodovia Presidente Dutra, em
1951, o cenário do bairro começou a ser alterado. As indústrias
deslocaram-se da região Norte de São José para o entorno da
rodovia, principal via de acesso a São Paulo e ao Rio de Janeiro.
O CTA, por sua vez, permitiu à cidade o desenvolvimento do
seu complexo tecnológico industrial aeroespacial (Plano Diretor
de Desenvolvimento Integrado – PDDI / São José dos Campos,
1994, p 33). Esse deslocamento acelerou a industrialização do
município e inseriu São José em “um conjunto de perspectivas
de desenvolvimento além de suas próprias fronteiras, o que mais
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tarde viria a se confirmar com a dinamização do parque industrial
paulista e do vale do Paraíba” (Idem).
Tais mudanças provocaram alterações significativas na
estrutura política, econômica e social da Região Norte, que
deixou de ser, a partir de então, o referencial industrial da cidade.
A partir de 1950, o bairro, que perdeu a hegemonia industrial
começou a sofrer os efeitos da dispersão populacional que
acompanhava a instalação das indústrias às margens da rodovia
Presidente Dutra. Conforme ressaltou Certeau, nos momentos
de dispersão é que são buscados os elementos de coesão, como
forma de afirmação e de projeção de identidades.
Maria Peregrina foi elemento capaz de reorganizar a
comunidade que se expandia, se desagregava e se modificava.
Trata-se, pois, de uma forma de representação das contradições da
modernidade, que se mostra capaz de reaproximar a comunidade
em expansão e garantir a diferenciação do(s) grupo(s) social(ais)
de Santana, em relação ao restante da cidade. O mito age,
portanto, como elemento de coesão interna, ao mesmo tempo em
que se firma como símbolo de diferenciação entre bairro e cidade.

Fig. 3 - Vista da Tecelagem Parahyba, em Santana (1930). Fonte:
Arquivo Público do Município de São José dos Campos
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De acordo com Kevin Lynch, a concepção que os indivíduos
tem de um bairro está relacionada a uma série de imagens, que
se relacionam, por sua vez, ao significado social de determinada
região, à sua função dentro da cidade, à sua história e a seu nome,
entre outras coisas (Lynch apud Costa; Maciel, 2009, p. 63).
Conforme Halbwahcs,
todas as ações do grupo podem ser traduzidas
em termos espaciais, o lugar por ele ocupado
é apenas a reunião de todos os termos. Cada
aspecto, cada detalhe desse lugar tem um
sentido que só é inteligível para os membros do
grupo, porque todas as partes do espaço que ele
ocupou correspondem a outros tantos aspectos
diferentes da estrutura e da vida de sua sociedade
(Halbwahcs Apud Costa, Maciel, 2009, p. 63).
As mudanças ocorridas em Santana, após 1950, alteraram
as imagens e modificaram o significado social da região, que,
de acordo com Lynch, definiam o bairro e sua função dentro da
cidade. Essa transformação alterou, portanto, o sentido pelo qual
o bairro era percebido.
O mito da Peregrina surgiu de uma necessidade premente,
relacionada à percepção da identidade de grupo, em um
momento de rupturas e de transformações. A carência de fontes,
que, a princípio, significou um impedimento para a construção
da alegoria sobre Maria Peregrina, favoreceu as possibilidades
de identificação coletiva e individual. A falta de dados sobre
Peregrina tornou o mito adaptável e permitiu que a construção
mítica se utilizasse de símbolos e imagens que compuseram o
imaginário local, para adquirir força e representatividade.
u Considerações Finais
Pensar historicamente a devoção à Maria Peregrina
é reconhecer a pluralidade de sentidos atribuídos ao mito. Seja
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ou não compreendida como “santa”, Maria Peregrina é uma
expressão cultural articulada ao contexto histórico, que reflete as
representações, as práticas e as visões de mundo da comunidade
de Santana.

Fig. 4 - Vista interna do cemitério Maria Peregrina, 2011. Fonte:
Acervo pessoal.

A “transformação” de um indivíduo em mito, em santo
popular, é um fênomeno com múltiplas possiblidades de
análise, resposta ao diálogo travado entre as diferentes áreas
do conhecimento como a História cultural, a Antropologia, a
Sociologia e a Geografia Urbana.
Na dinâmica da nova sociedade urbana pós-1950, passado e
novos valores se entrecruzam, ressignificam-se e influenciam-se
mutuamente. De acordo com Maria Aparecida Gaeta,
as devoções construídas popularmente e
cristalizadas na memória coletiva, embora
parasitárias do mito e da oralidade, possibilitam
uma experiência do sagrado. Sinalizam que
os homens de Deus, na cultura popular,
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escapam às conformações, permitindo que
os fiéis inventem o seu próprio cotidiano e
que esse processo de santificação popular
é tão eficaz e legítimo quanto o efetuado
pelo Vaticano [...] Os ‘santos’ locais, sendo
eleitos pelos moradores, constituem-se numa
pertença da cidade e não dos altares eclesiais
[...] O caráter leigo, anônimo, secular, que não
exige profissão de fé, permite ainda que essas
‘santidades’ sejam incorporadas por indivíduos
de diferentes camadas sociais e mesmo por
políticos regionais que, na sua individualidade,
freqüentam os túmulos efetuando seus apelos
[...] Esta privatização religiosa transformase, muitas vezes, em canais de expressão da
subjetividade em que o individual prevalece
sobre o coletivo e a experiência pessoal
predomina sobre a doutrina, adequando-se,
neste sentido, ao individualismo típico das
sociedades modernas (Gaeta, 1999, p. 72-3).
Conclui-se, portanto, que a industrialização joseense, pós
1950, criou uma conjuntura econômico-social que ocasionou
alterações na estrutura sócio-cultural da comunidade da região
Norte, e especialmente no bairro de Santana. Nesse contexto, a
hagiografia de Maria Peregrina, com suas cisões e discordâncias é,
portanto, o registro simbólico de grupos distintos e das mudanças
vivenciadas por eles.
Os relatos existentes sobre Peregrina são expressão de um
“ideal”, “consequência das relações de forças sociais e do conflito
de ideologias e de percepções do religioso” (Pereira, 2007: 166167). Certeau ressalta que
a vida de santo é a cristalização literária das
percepções de uma consciência coletiva [...] a
combinação de atos, lugares e temas indica uma
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estrutura própria, que se refere não essencialmente
“aquilo que se passou”, como faz a História, mas
“aquilo que é exemplar” (Certeau, 1982).
Os relatos sobre a Peregrina nada mais são que expressões da
realidade do grupo que a elegeu santa e que revelam traço de sua
cultura e visão de mundo. De acordo com Certeau,
a vida de um herói/santo se inscreve na vida de um
grupo, Igreja ou comunidade. Ela supõe que o grupo
já tenha uma existência. Mas representa a consciência
que o grupo tem de si mesmo, associando uma
imagem a um lugar [...]. Assume uma distância com
relação às origens (uma comunidade já constituída
se distingue do seu passado graças à distância que
constitui a representação desse passado). Mas,
por outro lado, um retorno às origens permite
reconstituir uma unidade no momento em que,
desenvolvendo-se, o grupo arrisca se dispersar.
Assim como a lembrança (objeto cuja construção
está ligada ao desaparecimento dos começos) se
combina com a “edificação” produtora de uma
imagem destinada a proteger o grupo contra a
dispersão. Assim se diz um momento da coletividade
partilhada entre o que ela perde e o que ela cria
(Idem).
Sendo assim, pressupõe-se que Maria Peregrina, ao ser
adotada como “santa”, estabelece a função de manutenção da
consciência de grupo, capaz de representar a comunidade,
atuando como elemento aglutinador: “um retorno às origens
(que) permite reconstituir uma unidade” (Idem).
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Dr. José Rosemberg
Aventuras tisiológicas nos idos de 1930
Paula Carnevale Vianna
Médicos: Caminhos e escolhas
em tempos de transição

A

corporação médica e o Ministério da Saúde vivem
um momento de tensão neste início do século XXI.
Para responder à falta e má distribuição de médicos no
país, o Ministério propõe mudanças na formação profissional e na
oferta de ocupações no sistema único de saúde (SUS). Alega que a
classe profissional não está preparada para enfrentar as principais
questões de saúde - e de vida - da população brasileira. Para os
médicos, a desvalorização da profissão, a baixa remuneração e a
precariedade das condições de trabalho explicam esse cenário e
o ministério estaria contribuindo para o desmerecimento social
da tradicional ocupação. Este é mais um daqueles momentos
de redefinições da instituição médica na sociedade brasileira.
Alguns caminhos se apresentam à frente, construídos a partir da
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trajetória histórica da medicina, da saúde pública e dos médicos
no Brasil - tanto do conjunto deles, como da ação individual de
cada um.
A ação individual, ou seja, a história de cada um, nossa
biografia possui uma característica muito especial nas sociedades
contemporâneas. Nessas sociedades, o indivíduo modifica as
formas de relação com os outros (sociabilidade) bem como as
representações sociais: a trajetória social não é só “individual”, ela
é um elemento constituidor da sociedade. (Velho, 2013)
O desenho de uma trajetória tem como ponto de partida a
reconstrução do passado (com a ajuda da memória), segue pela
interpretação do presente e se completa com a projeção de um
cenário futuro. A antecipação do futuro da trajetória é o que
chamamos projeto de vida. O projeto contém um elemento
racional, planejado, mas é também influenciado e continuamente
modificado por nossos valores, preconceitos, emoções - ou seja,
possui uma dimensão social. Nessa caminhada em busca de nós
mesmos (quem sou, qual meu lugar nesse mundo, que mundo é
esse?), reconhecemos o mundo e ao mesmo tempo ajudamos a
construir e ressignificá-lo. Os indivíduos são portanto ativos (por
isso, atores sociais) que navegam em um determinado campo de
possibilidades, de fluidos contornos socioculturais. O projeto de
vida que se concretiza é moldado pelo contexto a que a pessoa
pertence, e será por ela transformado. (Velho, 2013a)
A profissão médica, uma das mais antigas e respeitadas
categorias profissionais, superou as transformações do período
moderno e hoje vive as tensões decorrentes dessas transformações.
A abordagem holística, integral do indivíduo e da sociedade que
caracterizou o nascimento ocidental da arte médica28 convive com
o moderno olhar técnico e tecnológico, que tem como foco o corpo
do paciente e o diagnóstico de doenças. Convivem, igualmente,
28. Arte como definição filosófica que remonta ao platonismo: habilidade ou disposição dirigida para a execução de uma determinada
finalidade prática ou teórica, realizada de forma consciente, controlada e racional (Houaiss, 2001): no caso, considerando a obtenção da
saúde como finalidade; diferente da concepção moderna em que o objetivo é diagnosticar e curar doenças.
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práticas públicas, dirigidas ao coletivo da sociedade, que incluem
mas não se limitam à assistência e práticas privadas, basicamente
assistenciais, vinculadas e influenciadas pelo mercado. Em ambas
há forte pressão para incorporação de tecnologia. O dinâmico
mercado da saúde movimenta valores vultosos no campo
comercial de seguros, equipamentos e materiais, bem como no
mercado financeiro.
Essas divisões eram bem menos acentuadas na primeira
metade do século XX. Vamos lembrar, por exemplo, da
proximidade entre o médico e toda a família de quem cuidava;
da importância do aspecto relacional e humanitário da
atividade e do prestígio dos médicos sanitaristas (como Emílio
Ribas, aqui da região do Vale do Paraíba). Aquele foi um
momento de transição: o médico se tornava um cientista, um
especialista. A especialização da formação médica aconteceu
junto com a urbanização e industrialização do Estado de São
Paulo (em 1920, a primeira turma, formada por 19 médicos, se
graduou na Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo).
A prática privada, desde essa época, já se consolidava como
um campo diferenciado de trabalho e a tecnologia, gradativa
e definitivamente, se associava à atenção médica, conferindolhe um valor simbólico e também econômico.
Ferreira e Luca (2011, p. 23) afirmam que já no final do século
XIX a profissão médica gozava de prestígio e poder na sociedade.
Era um ofício rentável e uma porta de entrada para “o mundo
da política e da elite intelectual”. Os princípios da abnegação e
da caridade cristã se confrontavam com os valores pragmáticos
e tipicamente capitalistas: novos consultórios eram abertos para
atendimentos privados dos mais abastados; guias médicos e
publicidade ocupavam as páginas dos periódicos e anunciavamse remédios e drogarias.
O serviço público também se organizou nesse período, com
a transformação do Departamento Nacional de Saúde (1920) em
Ministério de Educação em Saúde em 1930. Análises da situação
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de saúde do país orientavam a organização de programas e ações
para combater os principais agravos de saúde, priorizando as
ações de prevenção e o controle de doenças infecciosas.
Imaginem esse campo de tensões (saber prático/saber
técnico-científico; prática privada/pública; saúde como caridade/
negócio) em uma cidade sanatorial, organizada em torno da
tuberculose, na primeira metade do século XX. Que influência
esse meio exerceu sobre os projetos de vida dos médicos que à
cidade se deslocaram, geralmente em busca da cura e de campo
de trabalho? E que influência esses médicos exerceram sobre os
caminhos e representações de sua própria profissão?
Lembremos que, nesta época, no imaginário das pessoas
a cidade sanatorial era uma cidade modelo europeia, plena
do ideário burguês de vida; que os sanatórios eram grande
inovação arquitetônica e médica e que os temerosos e arriscados
procedimentos cirúrgicos para a tuberculose eram o ápice da
tecnologia (e de honorários). Ao mesmo tempo, a tuberculose era
misteriosa e temida condição, subjetivamente associada ao medo
do contágio e da morte, receios que se modificavam nas pobres
cidades cujo cotidiano girava em torno da doença.
Quem elegeria como projeto de vida o cuidado desses
pacientes? Entre os médicos da fase sanatorial de São José dos
Campos, alguns permaneceram na cidade, outros partiram, mas
todos a acalentaram. As nostálgicas entrevistas e memórias de
alguns desses médicos evocam um tempo de mistos sentimentos,
em que a solidariedade entre as pessoas e o afeto à cidade
são sempre ressaltados. Neste percurso, os pneumologistas
desenharam múltiplas representações sobre a profissão e
atuação médicas.
A partir de uma extensa entrevista realizada com dr. José
Rosemberg (1902-2005) pelo projeto memória da Fundação
Oswaldo Cruz, permeada por entrevistas realizadas pela
pesquisadora e pelo Núcleo Memória da Univap, vamos
apresentar algumas visões de médicos tisiologistas da cidade
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sanatorial de São José dos Campos na primeira metade do século
XX: como viam a si mesmos e à sua carreira e como a população
e a cidade entraram em seus projetos de vida.
u José Rosemberg, tisiólogo: ativismo
social entre pulmões conservadores
Se tomarmos o projeto de vida como uma antecipação
do futuro, os tisiólogos certamente eram sujeitos singulares. E a
cidade sanatorial, um campo infinito de possibilidades.
José Rosemberg, nascido Joy Aron Rosemberg (Rosemberg,
1991, Fita sete) “uma inteligência em estado de graça” (Tarantino,
2009:153), “apaixonado pelos movimentos de transformação
[sócio-políticos e científicos]” (Fiocruz, 1993:70), é citado
e lembrado não apenas por sua contribuição ao campo da
pneumologia mas por sua sólida formação cultural, pelo
posicionamento ético, pela disposição para o enfrentamento
e pela coerência entre o discurso e a vida (Teixeira, 1999,
Tarantino, 2009).
Nasceu em Londres (1902) e aos dois anos chegava ao Brasil
com a mãe polonesa e o pai, alemão e tuberculoso, em busca de
ares tropicais. Graduou-se pela Faculdade de Medicina do Estado
do Rio de Janeiro em 1934, seguiu prestigiada e reconhecida
carreira acadêmica em âmbito nacional e internacional e
preservou até o fim da vida a argúcia intelectual e o imenso
orgulho por sua profissão e especialidade: tisiologista, especialista
em tuberculose. Na fala literária de Tarantino, afirmando o
pioneirismo da disciplina,
a tuberculose foi a grande estrada para o tórax.
A cirurgia chegou ao coração pelo pulmão. A
tuberculose pulmonar de 50 anos atrás não permitia
outra doença naquele setor. Não havia lugar para o
câncer, nem para o enfisema (Tarantino: 2009,69)
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Fig. 4 - Tarantino e Rosemberg/ Rio de Janeiro, maio de 2004/
Congresso de Pneumologia Infantil. Fonte: http://anamargaridamemorias.blogspot.com.br/2012_08_01_archive.html

O que levaria um médico a se especializar na incurável
tuberculose? O tuberculoso era um perigo para a sociedade; “ter
tuberculose era uma pecha”, a doença, raras vezes pronunciada
era tratada por eufemismos (Rosemberg, 1993, Fita 1A). O
tratamento preconizado (repouso, alimentação e clima) era
pouco efetivo. A doença era lenta condenação à morte, processo
que se iniciava com o isolamento social. Que futuro havia no
campo da tísica?
Uma das motivações para a escolha profissional era a própria
doença - muitos tisiologistas eram tuberculosos. Tarantino
afirmou ser, em sua época, o único pneumologista não tísico
da cidade (Tarantino, 2012). Rafael de Paula Souza adoeceu nos
últimos anos da faculdade e transferiu-se de Manguinhos para
Belo Horizonte onde concluiu os estudos e se tratou. Naquele
ambiente, entre tantos estudantes e professores acometidos pela
tísica, notou que o preconceito era menor: não havia medo da
tuberculose. (Fiocruz, 1993, p. 102) Afirmou que a experiência
da doença e o convívio com os doentes influenciaram sua escolha
profissional: “ali eu tive tal sofrimento junto com os doentes
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[tuberculosos] que resolvi que seria um especialista” (id, ibid;
grifo nosso).
Tornou-se tisiologista e, em 1946, coordenou a Campanha
Nacional contra a Tuberculose. Aloysio Veiga de Paula, outro
expoente tisiólogo, contaminou-se recém formado e rumou para
Campos do Jordão, onde se tratou, fixou clínica e permaneceu
por quatro anos. Considerou a internação uma especialização
“equivalente às residências médicas atuais”. Retornou decidido
a ser tisiologista, incompreendido e ironizado pelos colegas: “os
médicos que tratavam de tuberculose eram considerados uns
visionários, quase uns marginais” (Fiocruz, 1993, pp. 15-16).
No entanto, para esses“visionários”, no cenário de possibilidades
aberto pelo campo de transição por que passava a medicina, os
desafios motivavam quem tinha curiosidade investigativa ou
disposição para a inovação e experimentação tecnológica:
a tuberculose por não ter um tratamento abria
um leque de opções terapêuticas que não eram do
alcance de um clínico geral de maneira nenhuma...
Então precisava ser um indivíduo treinado nisso
(Rosemberg, 1993, Fita 1A).
O desafio poderia ser clínico ou social, “querer
enfrentar uma epidemia que era tremenda”, mas
o ganho financeiro também era considerado:
“como a tuberculose dava também na classe média
para cima também não era só classe desprovida
economicamente, a tisiologia era muito rendosa,
muito rendosa” (id, ibid)
A abreugrafia não era exclusividade do centro de saúde,
“havia muitos consultórios de tuberculose”, “nos bairros tinha
sempre quem cuidava”, com pneumotorax (Rosemberg, 1993,
Fita 2A) – um procedimento pago.
Em São José dos Campos, além do pioneiro Ruy Dória, o
pneumologista Amaury Velloso foi um empreendedor médico que
confirma a repetida afirmação de Rosemberg. Entre as décadas
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de 1940 e 1950, na transição entre a fase tuberculosa e a fase
industrial da cidade, construiu ampla clínica de especialidades.
Trouxe diversos especialistas, investiu na abreugrafia e radiologia
e tornou-se referência para as fábricas que se instalavam e
mudavam a paisagem urbana (Vianna e Ribeiro, 2011).
E há, evidentemente, a motivação subjetiva, o “lado afetivo”
(Rosemberg, 1993, Fita 1A), a história de vida: de certa forma, foi
a tuberculose quem fez o Brasil lar de Rosemberg: seu pai passara
por uma internação hospitalar na Inglaterra, veio ao país em busca
de tratamento climatérico, fixou-se em São José dos Campos e
trocou a profissão de alfaiate para cuidar de uma pensão para
tuberculosos. Dotado de cultura literária e defensor e divulgador
do “espírito liberal francês”, participara da revolução comunista e
mantinha convicção de seus ideais socialistas (Rosemberg, 1993,
Fita 7A). Transmitiu ao filho seus valores culturais que incluíam
a língua, o gosto pelas artes e a postura solidária.
Foi em meio aos tuberculosos e às questões sociais a eles
relacionados que um curioso menino cresceu. Formado em
Farmácia, foi incentivado pelo amigo Ivan de Souza Lopes, “um
dos tisiólogos cultos mais desenvolvidos do Brasil” (id) a tornarse médico, ou antes, a tornar-se tisiólogo: “Isso [a farmácia] é
bobagem, você não nasceu para ser farmacêutico (id, ibid)”,
sentenciou Dr. Ivan; talvez o último estímulo para que lá se fosse o
jovem, “estudar medicina com o objetivo de fazer tisiologia”, área
para a qual se encaminhou desde os primeiros anos de estudo (id,
ibid). Não devia ser um desejo técnico, simplesmente: quantas
histórias, quantas vivências relacionadas à doença e às condições
de vida não foram experimentadas e discutidas em um ambiente
familiar privilegiado para uma visão social da realidade cotidiana
da cidade sanatorial.
Os médicos que o antecederam foram tisiólogos empíricos,
nascidos da prática, antes da constituição da tisiologia como
disciplina, ou cadeira como então era chamada nas universidades.
Rosemberg, não: especializou-se nos primeiros cursos do Brasil,
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com Clementino Fraga (1934) e na Policlínica do Rio de Janeiro,
logo depois de formado (1936), em cursos teóricos ministrado por
professores brasileiros e franceses (Rosemberg, 1993, Fita 1A).
Como diversos médicos que buscavam essa nova área, fez
especialização na França, por três anos, com bolsa cedida pelo
governo francês. Em roteiro pela Europa, visitou serviços para
tuberculosos em outros países, em especial no país que os originou,
a Alemanha (Rosemberg, 1993, Fita 3). Essa prática relativamente
comum, além de evidenciar a origem econômica privilegiada dos
médicos, mostra o intercâmbio de conhecimentos com a Europa.
Os cursos brasileiros, em tempos de epidemia de tuberculose
como os anos 30, eram frequentados por 20 a 30 pessoas e
Rosemberg (sempre de forma sagaz) aponta as diferenças
no interesse e frequência dos participantes: “o que havia era
muito, o que nós chamamos insufladores eram os que faziam
pneumotórax, [para] ganhar dinheiro, mas ... para estudar foram
poucos.” Diversas vezes ressalta, na entrevista, a diferença entre
a teoria e a prática, entre a “nata” dos tisiologistas, os nomes que
permaneceram referência, que “estudaram” e os demais. Seguiu
carreira com um doutorado em 1940, na Universidade Federal
Fluminense, sobre fisiopatologia da doença e em 1941 defendeu
nova tese na Escola de Medicina e Cirurgia (Fita 3).
Em 1934, ainda como estudante, Rosemberg levou a vacinação
BCG para São José, realizando pesquisas no formato que anos
após se chamaria, em Epidemiologia, ensaio clínico: vacinava
algumas crianças de uma família e outras não, acompanhando e
comparando a evolução clínica. Esses estudos atualmente seriam
irrealizáveis, dadas as questões bioéticas envolvidas.
Mas, o desconhecimento acerca da doença, a sua alta
letalidade e prevalência, somadas à motivação e conduta ética na
ação cotidiana e social dos clínico-pesquisadores fizeram com que
fosse realizada sem maiores questionamentos ou estranhamento
à época. Os estudos reforçaram o potencial preventivo da vacina
para a forma mais letal da doença, a meningite tuberculosa. Nesse
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trabalho empírico, de campo, o maior apoio vinha de Ivan de
Souza Lopes. O estudante enviava as vacinas por um portador, de
trem, e dr Ivan recebia e vacinava as crianças. Quando se formou,
Rosemberg já tinha cerca de dois anos de crianças vacinadas.
(Rosemberg, 1993, Fita 3) No estudo posterior, sobre turberculose
ganglionar, fariam ainda mais: buscavam cadáveres no cemitério
de Campos do Jordão para autópsia “in loco”.
Sua experiência e interesse o levaram a trabalhar no
laboratório e no atendimento clínico, na enfermaria de indigentes,
do Sanatório Vicentina Aranha. No laboratório, realizava exames
sorológicos e hematológicos à época inovadores (hoje considerados
inespecíficos), além de procedimentos bacteriológicos, que havia
aprendido no Instituto de Manguinhos. Podia, assim, avaliar
o prognóstico da evolução da doença, sua agudização, sob a
orientação do amigo, tutor e companheiro “científico-literário”,
dr. Ivan (Rosemberg, 1993, Fita 7A e Fita 3B).
Provavelmente sua origem e o desafio de dirigir uma
instituição o conduziram ao Sanatório Ezra, local em que
o tisiologista, eminentemente clínico, realizava dois tipos
de procedimento - a frenectomia e a Jacobeus. O último procedimento laparoscópico que seccionava as aderências do
pulmão para facilitar o pneumotórax - aprendeu com o assistente
alemão do médico Jacobaeus, em uma visita ao Brasil. Nesse
aspecto, Rosemberg era exceção entre os tisiologistas joseenses: a
cidade era reconhecida pela qualidade técnica de seus cirurgiões,
em comparação a Campos do Jordão, reconhecida pela clínica.
Tarantino (2012), em entrevista, exaltou as qualidades
cirúrgicas de dr Ruy Dória, “cirurgião de primeira linha” a quem
poucos (“menos de três”) se igualavam no Brasil. Dória, em
seu sanatório, de natureza privada, recebia cirurgiões de todo
o país. No entanto, embora tenham sido berço de eminentes
tisiologistas, que nessas cidades se trataram, cresceram ou
iniciaram sua prática, nas estâncias de São José dos Campos e
Campos do Jordão o desenvolvimento cultural era pequeno e
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o científico, também: “não havia sociedade médica, local para
discutir”, [para isso, os médicos] “iam aos congressos ou ao Rio
de Janeiro”, “porque nesses centros não havia uma vida científica
permanente” (Rosemberg, 1993, Fita 3).
Rosemberg bem se esforçou para mudar esse cenário, tanto
no campo da mobilização social e da promoção da cultura como
no desenvolvimento da ciência. Com seu perfil polêmico, próativo e de preocupação social, Rosemberg e Ivan de Souza Lopes
se envolveram na constituição da Liga de Assistência Social, com
ações de apoio e educativas, que incluíam a edição periódica de
um Boletim Médico.
O “pendor para ser professor”, carreira que seguiria por toda a
vida, já tinha se manifestado em Rosemberg e se mostrava também
no âmbito social: a sociedade científico filosófica formada pelo
estudante e pelo médico Ivan discorria sobre tuberculose e sobre
literatura, filosofia e ciências para os doentes. Outro estereótipo
a ser reconsiderado é o do doente joseense pobre e ignorante,
comparado a Campos de Jordão.
São José possuía, entre os seus doentes, intelectuais
(Rosemberg, 1993, Fita 3), além do reconhecido escritor Olavo
Setúbal, que participava da liga divulgando seus romances
históricos. Cosmopolitas e leitores de obras francesas, os mentores
da sociedade estudavam astrofísica e astronomia, que também
atraíam os tuberculosos (“geralmente era tudo tuberculoso” aliás, até mesmo “o Ivan era tuberculoso, morreu tuberculoso” (id,
ibid). Nas peças de teatro, médicos e doentes atuavam, bem como
na banda de música do Della Rosa, nos desfiles pela cidade ao som
de árias. Nessas atividades, Rosemberg “movimentava a cidade
como podia” (id, ibid). A arte era terapia. Dois médicos filiados ao
partido comunista, em plena fase de instauração do autoritarismo
no país, davam vida à cidade doente e conservadora.29
Rosemberg é muito crítico em relação ao conhecimento
29. Rosemberg e Ivan Souza Lopes incentivaram e apoiaram a greve de operarios da Tecelagem Parahyba, de Severo Gomes, em 1935. Ivan
era um “homem marcado” e seu enterro, em 1936, foi acompanhado por agentes do DOPS de São Paulo (Rosemberg, 1993, 7A: 8-10).
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científico na cidade estância: considerou o Boletim Médico uma
fonte de conhecimento popular (conselhos, educação popular)
embora incluísse artigos médicos (id ibid). E, na polêmica do
valor terapêutico do clima, que vai passando de primordial a
secundário e irrelevante no tratamento da doença, lucidamente
argumenta que nas estâncias não se pode esquecer que havia um
“interesse também econômico de manter” a primazia do clima,
bem como, devido à experiência de imersão tuberculosa da vida,
uma “grande parte emotiva”. Some-se a isso a ausência de recursos
terapêuticos efetivos: sais de ouro, pneumotórax... O clima e os
regimes higieno-dietéticos, idealizados pelos sanatórios alpinos
suíços imortalizados em romances (o de Berghoft, inspirador
da Montanha Mágica de Thomas Mann foi visitado por ele)
emoldurava a convicção científica dos médicos da Estância.
Anos depois, Rosemberg ressalvou a contradição:
“interessante!”, havia preocupação com a retirada do tuberculoso
do ambiente urbano poluído, mas não havia recomendação
contra o fumo: “tuberculoso fumava em pencas naquelas pensões
se fumava que não era vida” (Rosemberg, 1993, Fita 3B) talvez
para aliviar o sofrimento das “coisas dantescas” pelas quais os
doentes passavam e que os romances retratavam apenas de forma
superficial (“uma ponta de iceberg”).
Para o médico essa compartilhada convivência com a dor era
outro diferencial dos tisiologistas, que “tinham uma capacidade
afetiva diferente de qualquer outro tipo de médico, porque
conviviam com essa gente 2, 10 anos, entrava no drama do
doente, da família do doente, quando havia família” “servia de
conselheiro”... “o tisiólogo era um misto de humanista”.
Gilmário Teixeira, em edital do Boletim de Pneumologia
Sanitária (1999) que apresenta um artigo revelador da
ampla cultura geral e conhecimento médico de Rosemberg,
(Tuberculose - aspectos históricos, realidades, seu romantismo
e transculturação) comenta sobre o aparente paradoxo entre a
doença devastadora e simultaneamente inspiradora nos mais
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variados campos da cultura e sugere que a evolução lenta,
“carregada de riscos de episódios dramáticos como a hemoptise e
das sombras ameaçadoras da morte” de certa forma modelava os
sentimentos e a criatividade humanos.
Os médicos compartilhavam o sofrimento ligado ao aborto, ao
abandono, às separações, aos romances e à dolorosa e lenta morte
daqueles de quem cuidavam. Não havia como separar a discussão
científica acerca do valor do clima de todo esse envolvimento
afetivo com a doença e os doentes, reforçado pelo vínculo histórico
entre pulmão/ar, que remonta aos tempos hipocráticos.
Em 1939, em busca de mais conhecimento, Rosemberg partiu
de São José para Campos do Jordão, para trabalhar no Sanatório
Ebenezer, dirigindo seção dos indigentes. Mas, “Campos do
Jordão era uma vida horrível também” Sem vida cultural, distante
da produção do conhecimento científico, para surpresa de sua
esposa decide “descer para São Paulo” em 1941 com o propósito de
“fazer carreira científica” (Rosemberg, 1993, Fita 3). Seu preparo
era inquestionável. Deixou as cidades estância para aproximarse da política pública de saúde, mantendo o envolvimento
acadêmico. Os percalços políticos e étnicos fecharam-lhe algumas
portas nos turbulentos e autoritários anos pós Guerra Fria, mas
outras se abriram para atividades acadêmicas e de pesquisa,
tendo constituído renomada carreira no campo da pneumologia,
na disciplina de tisiologia e no combate ao tabagismo, área em
que se tornou referência internacional. Mas, ao entrevistá-lo, o
que chamava mesmo a atenção era sua disposição para a vida.
Assim, em uma breve análise que merece maior investigação,
os tisiólogos desenharam trajetórias múltiplas, misto de
humanistas (como apontou Rosemberg), cientistas, clínicos,
cirurgiões, experimentalistas e também empreendedores, homens
de negócios. Abriram campos de trabalho na área pública e
privada, na academia e na prática clínico-cirúrgica.
Homens de seu tempo, modernos, ampliavam o leque de
possibilidades e de caminhos a trilhar. Nas estâncias sanatoriais
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criaram espaços de experimentação, de vivências, de solidariedade;
espaços repletos de símbolos e significados, simultaneamente
densos e fluidos, portadores de temor e de esperança, abrigando
desejos e projetos. Projetos diversificados, que se desvelavam como
os mornos dias que a neblina de São José dos Campos revelava a
cada manhã. Bom exemplo para refletir sobre os dias atuais.

s
u Fragmentos:
“Sou pneumologista porque nasci em São
José (...). Vou muito pouco a São José,
porque tenho muitas saudades de lá”
(Tarantino, Afonso Berardineli, 2011).
“Os contatos oriundos de nossos grupos
sociais primários determinam, em nossa
personalidade, traços que nos acompanham
por toda a vida, acarretando, muitas vezes,
nossa ação consciente ou inconsciente”
(Mascarenhas, Rodolpho dos Santos, 1953).
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P

ropõe-se a apresentar a história da Umbanda em São
José dos Campos, não apenas como uma religião, mas
como um fato social frequente no contexto brasileiro.
A prática se enquadra nos cultos de matrizes afro-brasileiras
com influências do espiritismo kardecista.
Sua origem é decorrente de um processo complexo,
contextualizado na sociedade industrial do inicio do século XX.
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A Umbanda é uma prática religiosa que incorpora aspectos da
realidade e representações das camadas populares, em forma
de entidades: caboclos, boiadeiros, ciganas, entre outros.
Foram analisados dois terreiros da cidade de São José dos
Campos e buscou-se identificar, nos dois casos, a relação das
práticas rituais com a realidade socio-cultural de seus líderes
espirituais, bem como investigar sobre a identificação do
público alvo com tais práticas, refletindo os contrastes sociais
no âmbito regional.
Para o estudo, foram utilizados depoimentos orais de dois
representantes dos terreiros na cidade, com ênfase nos relatos
da fundação desses terreiros.
Os cultos afro-brasileiros são assim chamados por
sua origem na África e por sua permanência no Brasil,
sobrepostos a outros cultos presentes em todo o território,
como os de origem indígena, cristã e espírita. Portanto, para se
compreender a origem da Umbanda, é necessário traçar suas
ascendências africanas.
Na África, historicamente, os cultos eram realizados de
forma bem particular, variando conforme região, família ou
costume. A figura dos orixás, que são deuses vinculados aos
elementos da natureza são comuns aos dois cultos. Iemanjá,
por exemplo, orixá de figura feminina, é relacionada à água
salgada; Oxum, ligada à água doce, entre outros. Segundo
Pierre Verger, “a presença dessas religiões africanas no Novo
Mundo é uma consequência imprevista do tráfico de escravos”
(Verger, 1981, p. 22).
Uma estratégia das práticas ritualísticas por parte dos
escravos consistia na tentativa de exercer seus cultos religiosos,
sem que fossem descobertos pelos senhores. Os Orixás, que
eram cultuados na África, continuaram a ser cultuados no
Brasil, porém representados pela figura dos santos católicos.
De certa forma, o regime escravista contribuiu para a
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preservação de algumas tradições africanas, por intermédio
de instituições que visavam ao controle sobre a população
escrava. Com a abolição da escravidão, os remanescentes do
regime tornaram-se “homens livres”, a buscar espaço em uma
sociedade que ainda os discriminava. Essa população se viu
obrigada a concorrer com os imigrantes recém-chegados ao
mercado de trabalho brasileiro.
Nesse momento, o cenário afro-religioso no Brasil
mantinha-se dividido em nações étnicas. Dentre elas,
destacavam-se as nagôs, de origem sudanesa, e que praticavam
o candomblé; e as bantos, que praticavam a cabula. Segundo
Magnani,
as religiões dos bantos eram mais permeáveis
à influência de outros cultos: dos candomblés
nagôs, a cabula banto assimila a estrutura do
culto e alguns orixás; em contato com outras
crenças e ritos adota os caboclos catimbozeiros,
práticas mágicas europeias e muçulmanas, os
santos católicos e, finalmente, sofre o influxo
do espiritismo, que fora introduzido no Brasil
por volta da segunda metade do século XIX
(Magnani 1991, p. 21).
A Umbanda surgiu no Rio de Janeiro, decorrente de
um complexo processo social, agregando e trazendo para
si diversas influências, como, por exemplo, o Espiritismo
Kardecista. Os protagonistas desse conjunto heterogêneo
de cultos populares vinham das camadas marginalizadas,
com pouca inserção na sociedade industrial do inicio do
século XX.
Segundo Rohde, a Umbanda tem início com a história
do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Fato ocorrido em 15
de novembro de 1908, quando um jovem chamado Zélio
de Moraes, com problemas de saúde não diagnosticados,
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procurou um centro espírita em busca de cura. Não se sabe
ao certo se o jovem já chegou curado ao centro ou se sua cura
ocorreu durante aquela reunião.
Contudo, na mesma noite, espíritos de escravos, indígenas
e negros começaram a se manifestar e os médiuns presentes
convidavam as entidades para se retirar, pois ali elas não
eram bem vindas, por serem consideradas espíritos não
evoluídos. Nessa mesma noite, o espírito do Caboclo das Sete
Encruzilhadas manifestou-se em Zélio de Moraes, em defesa
dos outros espíritos marginalizados e anunciou o início
de uma nova religião, na qual esses espíritos poderiam se
manifestar com liberdade. No dia seguinte, 16 de novembro
de 1908, às 20h, o espírito daquele caboclo se manifestou
novamente e, diante de uma multidão de curiosos, anunciou
a nova religião, na qual pretos velhos e caboclos poderiam
trabalhar (Giumbelli 2002 apud Rohde 2009).
No Candomblé é expresso o culto apenas aos Orixás,
que são deuses que compõem um panteão, relacionados à
natureza. Nos ritos, os Orixás não se manifestam como na
Umbanda, mas são representados diante de símbolos e sinais.
Não há, de modo geral, uma unidade dos ritos ou doutrinas
umbandistas, de modo que cada terreiro, de forma muito
particular, tem sua estrutura e seus ritos. Para Magnani,
não há uma umbanda “oficial”, com
relação à qual as mudanças constituiriam
deturpações; na realidade, cada terreiro
dispõe e combina, à sua maneira,
elementos de uma rica e variada tradição
religiosa, em torno de alguns eixos mais
ou menos invariantes (Magnani 1991, p.
43).
A influência kardecista evidencia-se materialmente
em estabelecimentos organizados de maneira rigorosa,
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dispondo de templos de fácil localização, de rígido horário
de funcionamento, com distribuição de senhas, e de pessoas
instruídas na doutrina espírita.
No que condiz à espiritualidade, embora haja culto a
entidades em comum, podem-se pontuar diferenças entre os
dois polos. Nos terreiros que se encontram próximos ao polo
kardecista, verifica-se a presença maior do culto as entidades
da chamada “gira de direita”, por intermédio de celebrações
de características brandas. Inversamente, nos terreiros que
se aproximam do polo “popular” há com mais frequência
celebrações as entidades da “gira de esquerda”, em cultos
intensos marcados pelo consumo de álcool e fumo.
A prática da Umbanda, incluindo a organização dos locais
de culto, bem como as narrativas, aqui entidades como mitos
fundadores, vão se diferenciar segundo o contexto social que
a envolve. Neste sentido, no trecho a seguir, abordam-se dois
terreiros de umbanda na cidade de São José dos Campos.
Ao focar no estudo da umbanda, suas representações
e variações na cidade de São José dos Campos verificase a existência de terreiros que reproduzem as diferenças
emolduradas acima, acentuadas pela influência da vertente
kardecista e africana.
A fim de traçar um paralelo destas diferentes realidades
serão analisados dois casos distintos que, assim como a
religião umbandista, adaptaram-se à realidade de um meio
urbano industrializado, como é o caso da cidade de São José
dos Campos.
Nas primeiras pesquisas de campo, à procura dos terreiros
existentes na cidade, apresentou-se certo embaraço por
parte de algumas pessoas, ao serem questionadas acerca da
localização dos terreiros, evidenciando-se o desconhecimento
das práticas religiosas que fogem ao padrão hegemônico
encontrado na cidade ou a indiferença por elas.
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Mesmo assim, ficou sugerida uma diferenciação entre
as correntes da Umbanda. Em nossos primeiros contatos
com este universo, quando ainda buscávamos localizar os
terreiros, pudemos perceber que aqueles que se aproximam
da vertente kardecista foram mencionados com maior
frequência, corroborando a ideia de sua maior aceitação na
sociedade, sendo maior a dificuldade para localizar os de
características mais “populares”.
Dentre os mais vinculados ao kadercismo, encontramos
um senhor com idade por volta dos 70 anos que, juntamente
com sua esposa fundou uma tenda umbandista. Durante a
entrevista, ocorrida em sua residência em um bairro de classe
média alta, o depoente demonstrou erudição e um extenso
conhecimento teórico acerca do kardecismo. Segundo seu
depoimento, sua vivência religiosa iniciou-se em um centro
espírita kardecista em outra cidade. No entanto, diante da
realidade mediúnica de sua esposa surgiu a necessidade de
migrar para a Umbanda, vindo então a fundar a Tenda em um
pequeno prédio no centro de São José dos Campos.
Atualmente a Tenda Umbandista funciona em um bairro
periférico, no entanto dispõe de um amplo prédio próprio
no qual acontecem os rituais. Em anexo a esse mesmo prédio
funciona uma obra social mantida pela Tenda. Visualmente
a Tenda assemelha-se a outros templos religiosos, dispondo
inclusive de estacionamento, sala de reunião, secretaria e
biblioteca.
Em sua estrutura, a organização, no aspecto administrativo
e religioso se dá hierarquicamente, com presidente, secretária,
médiuns e voluntários nas cerimônias. Destaca-se a
importância que se dá à formação permanente, no que diz
respeito à doutrina espírita, como cursos de formação, grupos
de estudos e palestras. O depoente enfatiza a importância do
estudo ressaltando que sua função na Tenda seria a de zelar
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pela doutrina a fim de que ela não se desvie da doutrina
kardecista.
Contrastava com a tenda, um umbandismo de
característica mais “popular”. Deste grupo colhemos o
depoimento de uma senhora com idade por volta dos 60 anos,
relata possuir 22 anos na Umbanda, sendo que seu primeiro
contato com a religião se deu devido a uma decepção com a
Igreja Católica. E, após passar por diversas religiões, incluindo
o Candomblé, na Umbanda se “encontrou espiritualmente”.
O terreiro, fundado por ela, e no qual a depoente é mãe
de Santo, foi construído nos fundos de sua residência em um
bairro periférico de São José dos Campos, e, por inúmeras
vezes, foi chamado pela depoente de “meu barracão”. Nele
são realizados diversos trabalhos de atendimento ao publico,
envolvendo as entidades com as quais ela trabalha. Os serviços
prestados variam conforme a necessidade dos indivíduos que
a procuram, conferindo-lhe um caráter pessoal.
Nesse caso, nota-se também uma relação de caráter
empírico, no que diz respeito à doutrina A depoente revela
uma falta de interesse pelo estudo doutrinário. Privilegia,
ao contrário, o contato direto com as entidades; o que traz
a possibilidade de uma maior flexibilidade doutrinária ou
mesmo de mudanças na linha do terreiro.
No aspecto financeiro, notam-se características distintas
nos dois casos. No primeiro, o depoente não cita possuir
vinculo financeiro com a Tenda, enfatizando apenas o
caráter social. Diferentemente, no segundo caso, nota-se no
depoimento a dependência financeira da entrevistada em
relação à prática religiosa, pois, além de ressaltar a renda
gerada de alguns trabalhos específicos, a depoente possui,
em conjunto com seus familiares, uma loja de artigos afroreligiosos.
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A respeito do mito fundador de cada terreiro, torna-se
ainda mais visível a variação entre ambos os casos. No primeiro,
a entidade regente fora uma princesa africana, trazida como
escrava para o Brasil; enquanto no segundo caso a entidade
regente do terreiro fora um boiadeiro que, ao incorporar na
depoente, assinalou o espaço em que seriam realizados os cultos,
por força do ato de pendurar seu chapéu na parede dos fundos
de sua residência.
u Considerações finais
Embora haja diferentes interpretações acerca da origem
da Umbanda e suas variações, é de comum acordo que a
Umbanda surge nos grandes centros como forma de inserção
e interação de diferentes indivíduos, pertencentes a diversos
segmentos da sociedade.
No caso de São José dos Campos, a Umbanda manifesta-se
no contexto social de um grande centro urbano, polo industrial
e tecnológico. Diante disso, uma tentativa de interpretar as
variações da Umbanda na cidade conduz à diferenciação social
entre os dois depoentes, a qual é transportada para organização
de seus templos, rituais e mitos fundadores.
Ressalta-se que a variação entre os mitos fundadores de
cada terreiro igualmente transparece na forma como cada um
é organizado, em sua representação interna, resultando numa
apresentação externa completamente distinta entre eles.
Para se compreender a diversidade entre os dois casos, há
de se ter em mente a relação do contexto e o perfil sociocultural
dos praticantes, tal como suas ideias e diretrizes, e como isso se
expressa em seus mitos. Portanto é a diferença entre cada mito
fundador que estabelece a linha que cada terreiro irá seguir.
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