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INTRODUÇÃO

O presente trabalho pretende, com um olhar sob a cidade de São José dos Campos
(subjetivo, particular), procurar as respostas aos meus questionamentos: sobre minha origem,
sobre o lugar onde nasci, cresci e onde hoje vivo.
Tentar-se-á desvendar, resgatar, através da leitura dos elementos do lugar (a cidade), a
história e a memória de São José dos Campos.
Para que isso aconteça, é necessário dar voz à cidade, entendê-la a partir do que ela
evidencia e também do que deixa subentendido.
Esta viagem pelo tempo e a história de São José dos Campos foi impulsionada pela
leitura da obra de Ítalo Calvino intitulada “As cidades invisíveis” (1990), onde o autor procura
identificar, por meio do olhar de um viajante, o famoso aventureiro veneziano Marco Pólo, as
várias percepções que o mesmo tem das cidades percorridas em sua longa viagem.
De olhar aguçado, o viajante procura desvendar as histórias das cidades que passam
desapercebidas por seus habitantes; relatando todos os detalhes percebidos por seu olhar à
Kublai Khan, o Imperador dos Tártaros.
Foi motivado por essa leitura que surgiu o interesse de olhar a cidade de São José dos
Campos sob a ótica dela mesma, desnudando a cidade a partir de seus símbolos e espaços
socialmente construídos.
Entender como se deu a construção do espaço urbano: suas heranças e suas atuais
conformações tornam-se questões cruciais para o entendimento da cidade como linguagem.
Desta forma, entender as sobreposições de elementos; do passado e do presente; e que
existem outras cidades (invisíveis?) dentro da mesma São José dos Campos é o meu desafio.
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Trazer à memória, por meio do resgate dos símbolos esquecidos da cidade e do seu
passado, faz-se fundamental para a compreensão do presente e assim, conseqüentemente,
projetar-se o futuro.
Esta leitura da cidade, a que proponho fazer, se dá pela apreensão de seus respectivos
elementos: construções arquitetônicas, praças, ruas e avenidas que formam, desta feita, a
paisagem urbana.
A escolha dos elementos que se encontram no trabalho, que são os prédios do
Sanatório Vicentina Aranha e o prédio do antigo Teatro São José, o espaço da Praça Afonso
Pena, a Rua XV de Novembro e as Avenidas Rui Barbosa e João Guilhermino, foram
selecionados dentro de requisitos pessoais, particulares.
A cronologia do trabalho, como se trata de uma proposta de leitura de vários
elementos que remetem a diversos períodos da história da cidade, não obedece a um período
previamente estipulado, e sim, a períodos relativos à existência de cada símbolo, de cada
elemento estudado.
Sendo desta forma, a compreensão sobre a composição do espaço urbano joseense
passa pela compreensão da sua paisagem: a cidade.
Porém, se faz necessário frisar que, como sendo a cidade uma resultante de agentes
econômicos, sociais, técnicos e culturais que a produziram, em um determinado tempo e
contexto, a mesma está sujeita a alterações em sua paisagem, de acordo com a necessidade do
momento.
No caso particular da cidade de São José dos Campos, verificamos, por meio de sua
história, os momentos sócio-econômicos vivenciados durante sua trajetória desde sua
fundação, bem como as transformações ocorridas no decorrer dos séculos, reflexos destes
momentos em que a sociedade joseense construía-se de acordo com as determinações da elite
que dominava a cidade e traçava o rumo em que a mesma deveria seguir.
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Desta forma, é válido afirmar que a manutenção destas estruturas passadas, bem como
a dos seus elementos, fazem-se necessárias para a manutenção da nossa identidade como
cidade, e de certa forma o seu reconhecimento e compreensão serão parte de nossa memória.
Sendo assim, os hábitos sociais e os usos são posicionados de modo que parecem
durar mais do que as formas, e já que todas as condutas de um grupo social são cristalizadas
por hábitos, elas registram configurações espaciais passadas.
As formas, por sua vez, registram antigas relações sociais, velhas condutas, hábitos
enraizados em territórios ainda mais antigos.
Uma vez preservada a memória através de seus respectivos elementos espaciais, cabe
ao viajante o exercício da percepção e da observação destas formas espaciais que, no decorrer
da evolução da sociedade e da conseqüente homogeneização dos espaços, se perdem em meio
aos arranha-céus contemporâneos e aos inúmeros componentes que descaracterizam esses
espaços, como por exemplo, os outdoors e os letreiros.
A velocidade da sociedade moderna faz com que não atentamos ao que está ao nosso
redor, os espaços tornam-se apenas obstáculos a serem ultrapassados e a imposição, por parte
do capital, de locais de lazer e convivência como os shoppings nos tiram as oportunidades de
percepção da cidade.
Fazendo de seus corredores e galerias, conseqüentemente, ruas e praças, os centros de
compras se tornam verdadeiros espaços cenográficos e copiam, desta feita, aspectos
específicos das ruas tradicionais, sem, entretanto, incorporar todas as suas características
formais e funcionais.
Torna-se, desta forma, um espaço de segregação social, pois se a praça convencional
sempre foi um espaço comum, a praça de um shopping é sua antítese.
A cidade de São José dos Campos se insere nestas diversas situações relacionadas
acima, e cabe ao viajante, como o Marco Pólo descrito na obra de Ítalo Calvino “As cidades
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invisíveis”, o desafio de descrever, com seu olhar subjetivo e empírico, o que foi, o que é e o
que será a cidade que o observador percorre, o que esta cidade tem a lhe dizer, seja por meio
de suas construções, suas ruas, suas praças, suas avenidas, seus bustos ou os costumes de seus
habitantes.
Talvez o que “ela” têm a nos dizer seja algo em que possamos nos orgulhar. Talvez
não. Talvez as “cidades joseenses do passado” sejam dignas de esquecimento. Talvez não.
Porém tudo depende de cada olhar, de cada percepção, de cada viajante.
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CAPÍTULO 1

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS: UMA CIDADE A SER LIDA

Nascido em São José dos Campos há exatamente trinta e sete anos, o município pelo
qual vivi praticamente toda a vida apresentava-se para mim como uma incógnita a ser
desvendada.
O desconhecimento pela nossa história sempre me acompanhou; talvez pela
velocidade pelo qual empregamos em nossa vida cotidiana de compromissos que não nos
deixa um tempo para observação e contemplação da paisagem urbana que nos cerca, ou talvez
pelo próprio desinteresse em conhecê-la.
Todavia, o pouco que me coube observar, apresentava-se como fragmentos de uma
página que não me permitiria ser lida em sua totalidade, sendo que as lacunas dessas páginas
despertavam em mim uma inquietação que me impulsionaria a procurar pelas respostas.
Sempre que percorria as ruas do centro da cidade, na maioria das vezes com um andar
apressado, aquela paisagem, embora apresentasse uma certa homogeneidade, continha
peculiaridades que me chamavam a atenção: a sobreposição de elementos do passado e do
presente dentro de um mesmo espaço; alguns espaços socialmente construídos ou que se
construíram a partir de práticas sociais de um período remoto; a nomenclatura de ruas e
avenidas pela qual ignorava a personagem homenageada; o descaso e o abandono de certas
edificações que outrora eu desconhecia.
Assim como o viajante veneziano Marco Pólo, em suas viagens e incursões ao vasto
império do Grande Kublai Khan, no livro “As cidades Invisíveis”, do escritor Ítalo Calvino, a
minha viagem seria também cheia de descobertas por meio da história e da memória da cidade
de São José dos Campos:
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“Não se sabe se Kublai Khan acredita em tudo o que diz Marco Pólo
quando este lhe descreve as cidades visitadas em suas missões diplomáticas,
mas o imperador dos tártaros certamente continua a ouvir o jovem
veneziano com maior curiosidade e atenção do que a qualquer outro dos
seus enviados ou exploradores”.(CALVINO, 1990: pág 9).

A compreensão dos questionamentos pelo qual me comprometia a dar respostas
passava primeiramente pela apreensão dos objetos a serem analisados; e para isso haveria de
conceber a cidade como “um livro a ser lido” e utilizar-se da instrumentação necessária para
tal empreendimento.
De acordo com Anny Jackeline Torres Silveira, a prática de se associar o estudo dos
espaços urbanos, vistos enquanto capazes de informar a respeito da história das cidades, à
prática de leitura de um texto, advêm de tempos remotos e não como algo recente.
A autora cita um texto de Victor Hugo, poeta e prosador francês, quando o mesmo
constrói uma imagem da cidade de Paris observando a arquitetura da Catedral de Notre Dame.
Para a autora:

“A arquitetura é verbo, capaz de expressar todo pensamento, todo
sentimento, toda a cultura dos grupamentos humanos. Cada edifício é como
uma palavra, um símbolo que comporta representações diversas – aquelas
inscritas por quem o concebeu, pelos que o ergueram, por aqueles que, pelo
uso ou pela simples existência, lhe imprimiram significações”.(SILVEIRA,
1996: pág 79).

Ainda, segundo Anny Jackeline,

“Não é muito diferente a imagem pela qual a cidade tem sido tomada, hoje,
nos mais diferentes trabalhos que a elegem como objeto de análise. O
estudo dos espaços, seus usos, seus significados, e, em especial, o debate a
respeito da memória e do patrimônio estão, muitas vezes, permeados por
essa visão que toma a cidade como um texto, no qual os homens imprimem
simbologias e significados diversos. Texto a ser decifrado, e a partir do qual
se torna possível acompanhar uma ou várias histórias. A vida de uma cidade
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se dá a ler em suas ruas, suas praças, suas casas, edifícios. Ela está impressa
em cada um desses lugares”.(IDEM).

Outro autor, Robert Moses Pechman, organizador de livro intitulado “Olhares sobre a
cidade”, apresenta a complexidade e o desafio de se olhar a cidade em momentos
contemporâneos, quando o fenômeno da industrialização alterou de forma radical a paisagem
urbana e a mesma agora se caracteriza como resultante das práticas sociais oriundas dessas
novas relações de poder.
Robert M. Pechman faz uma retrospectiva das diferentes formas pelo qual abordou-se
o tema, a partir da necessidade de se compreender como se organiza a cidade em um novo
momento, quando o aumento populacional urbano, ocasionado pelo êxodo rural decorrente da
falência do sistema feudal, mudaria para sempre o modo se olhar a sociedade:

“Durante todo o século XIX, diferentes olhares se voltaram para a cidade no
intuito de identificar e desvendar ali, por onde passavam as linhas do
destino da civilização. Assim, por exemplo, os romancistas são os primeiros
a darem conta de que o meio urbano, onde seus personagens se
movimentam, é o cenário privilegiado para observação do mundo. Pela
pena de literatos como Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, Victor Hugo,
Eugene Sue, Charles Dickens, Honoré de Balzac e outros, a cidade vai
sendo identificada e construída como tema, na medida que é nela que o
drama da humanidade está sendo jogado. Querendo desvendar a aventura
humana, o artista se depara com a cidade e o seu caudal de problemas,
conseqüências do impacto da urbanização/industrialização sobre a vida de
todos. Escondida em seu enigma, desafia o artista a decifrá-la, exigindo dele
um olhar que vá além das aparências e toque na alma das ruas. É, portanto,
da alma das ruas que o artista retirará a matéria-prima de sua obra. A
literatura do século XIX, que tratou os temas e personagens urbanos, pode
ser resumida como um magnífico esforço de desvendar os mistérios do ser,
olhando a cidade. Na esteira dos romancistas vieram os higienistas e os
médicos, com o seu terror as aglomerações. A teoria dos miasmas – que
indicava que o ar contaminado pelas emanações mefíticas oriundas das
cidades era responsável pelas epidemias – e a idéia que tudo deveria
circular, impregnou profundamente a maneira de se ver a cidade. Treinando
o olhar, que se desloca da doença para a saúde, médicos e higienistas foram
fundo no esquadrilhamento da cidade e dos corpos dos cidadãos, a procura
de indícios de doença, sinais de morte. A cidade-corpo foi objeto de
detalhadíssimo olhar do médico, que identificou nas práticas higienistas
tradicionais da população a causa de todos os males. Essa visão médica da
doença daria o fundamento para as reformas urbanas, que começaram em
Paris em meados do século XIX e se alastraram por todo o mundo, inclusive
o Brasil, começando com Pereira Passos no Rio de Janeiro, em 1902. A

8

descoberta da cidade, primeiro pela ficção e depois pela realidade, acabou
por atrair a atenção de filantropos, moralistas, pesquisadores sociais e
utopistas preocupados com as condições de vida dos trabalhadores e com o
ambiente moral das urbes ”. (PECHMAN, 1994: pág 5 e 6).

É interessante a constatação, baseada em pesquisa histórica sobre a formação do
território da cidade de São José dos Campos, desde sua fundação como vila de São José no
século XIX até momentos atuais, como se reproduz aqui todas essas questões colocadas por
Robert Moses Pechman, fazendo-se compreender, a partir destas constatações, como se deu a
construção do espaço urbano joseense, suas heranças e suas atuais conformações, questões
cruciais para o entendimento da cidade como linguagem.
Sendo assim, a cidade é,

“portanto, o ponto de convergência de uma multiplicidade de olhares que
irão fundamentar a constituição de uma nova forma de dominação apoiada
no conhecimento científico, na intervenção espacial e na disciplinarização
de mentes e corpos”.(IDEM).

A questão concernente à leitura da cidade, ou mesmo essa noção de conceber a mesma
como um texto, poderia ser pensada, de acordo com Anny Jackeline Torres Silveira, a partir
de alguns discursos incorporados, ultimamente, pela análise histórica.
Segundo ela,

“A influência dos estudos da semiótica, tomada enquanto uma lógica
possível para nortear o estabelecimento, a organização e a decifração das
informações e mensagens contidas nos signos presentes na cidade. Como
instrumento de análise de linguagem que é impressa pelos atores urbanos no
espaço da cidade”.(SILVEIRA, 1996: pág 80).
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Utilizando-se da semiótica1 em suas abordagens, Lucrecia D‟aléssio Ferrara
exemplifica o seu conceito:

“Entendida como unidade de percepção, a cidade não é um dado, mas um
processo contextual onde tudo é signo, linguagem. Ruas, avenidas, praças,
monumentos, edificações configuram-se como uma realidade sígnica que
informa sobre seu próprio objeto: isto é, o contexto. Entretanto, o elemento
que aciona essa percepção global e contínua, que estabelece seleções e
relações em um repertório contextual é o usuário e o uso é a sua fala, sua
linguagem. O uso é uma leitura da cidade na relação humana das suas
correlações contextuais”.(FERRARA, 1900: pág 120).

A concepção da cidade (em que suas ruas, avenidas, praças, monumentos, edificações,
e outros tantos componentes que de certa forma nos comunicam alguma informação), em
signo ou mesmo linguagem, tornar-se-á, desta feita, um desafio a quem se propõe a olhá-la
desta maneira, uma vez que a complexidade em que se apresentam as diversas formas de
organização social se concretizam no espaço urbano, através de suas conformações, sejam
contemporâneas ou que se fizeram através do tempo.
Ao escolher como objetos a serem observados no decorrer do trabalho, a Praça Afonso
Pena, a Biblioteca Municipal ou antigo Teatro São José, a avenida Rui Barbosa, a avenida
João Guilhermino e o prédio do Sanatório Vicentina Aranha, estaria certo de que, ao observálos, haveria de resgatar, para meu próprio entendimento, a história de cada espaço a que
propus analisar.
Haveria, por meio de suas histórias, compreender melhor todo o emaranhado de
situações que de certa forma, contribuíram para o estado atual de cada objeto.
Embora a utilização de estudos da semiótica possa se apresentar como um instrumento
necessário para a realização da leitura a que me propus, o resultado deste estudo dos signos e
linguagens, bem como suas interpretações, seriam, ao meu ver, pessoal.
1

A semiótica é uma ciência nova, que estuda os signos e como se relacionam. Tem diversas aplicações, uma das
quais é servir de ferramenta para o estudo de Comunicação e Lingüística.
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Como um texto a ser interpretado, o olhar de cada um se direciona para aquilo que
mais lhe chama a atenção, ou mesmo para aquilo que, de certa forma, camufla algo que não se
permite ver:

“A cidade surge, assim, como espaço de múltiplos fragmentos, que se
enredam e possibilitam uma pluralidade de significados. A cidade se
apresenta como espaço privilegiado para o auto reconhecimento sóciocultural, no quais grupos numerosos e diferentes imprime seus desejos, sua
história, sua identidade. Essa se constitui a partir da experiência vivida, de
um investimento sentimental, da imputação de significado, elementos que
capazes de atribuir uma personalidade ao espaço, de o
individualizar”.(SILVEIRA, 1996: pág 83).

Como aponta Lucrecia D‟aléssio Ferrara, é por intermédio da percepção e da
apropriação exercidas pelos seus usuários, que determinados espaços da cidade se
transformam em lugar:

“Esta ação é condição indispensável para que ele, o espaço, encontre a voz
de sua fala e passe a informar. É o modo como o usuário se apropria do
espaço ambiental, identificando-o e se identificando com ele; é o uso que
dinamiza o espaço e o interpreta como um modo de ser de uma cidade ou
um modo de habitar, de viver. Como metáforas do espaço habitado, a
cidade e a moradia adquirem identidade através do uso que conforma e
informa o ambiente”.(FERRARA, 1988: pág 22).

Outra contribuição importantíssima acerca deste “olhar a cidade” estaria na
abordagem antropológica, sendo que esta também busca identificar e compreender os signos e
simbologias presentes no espaço urbano:

“O que eles comunicam. Como se processam e se definem o diálogo e as
relações estabelecidas entre os habitantes e os lugares, seus códigos, seus
significados. As representações construídas pelos homens a respeito desses
lugares da cidade. Que rede de significações une, ou interliga o conjunto
fragmentário de diferentes ações, sentimentos e percepções dos atores a
esses espaços”.(CANEVACCI, 1993: pág 110).
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A relação entre a cidade e os demais atores que nela interagem, quando essa mesma
interação dá sentido ao espaço urbano, sendo então caracterizado como “lugar”, de certo
modo imputa-lhes um sentimento de pertencimento a determinado local.
A busca de se compreender a cidade, a partir de um olhar mais subjetivo, particular,
seria então entendida por mim como a busca de minha própria identidade, de minha própria
história.
A concepção da cidade de São José dos Campos, exemplificados através de seus
lugares previamente escolhidos, em texto a ser lido e interpretado, ou mesmo como espaço
socialmente construído, fruto de toda uma dinâmica de relações e interações, vêm, para mim,
servir como instrumentais que me auxiliaria nas interpretações do que vejo.
Patrícia Peterle exemplifica essa relação, quando o exercício do “olhar” é
imprescindível:

“A cidade, portanto, além de interagir com o habitante-transeunte e ser um
possível interlocutor, é um conjunto de lojas, bares, sinalizações que dá
forma e contorno aos seus espaços que como frases de um livro inscrevem
significados. A zona urbana é vista e interpretada, então, como um texto
latente que necessita de ferramentas para ser compreendido e lido, entre elas
o olhar é fundamental. É o exame atento do transeunte que identifica e
imprime significado aos emblemas e marcos que a sua lente ocular
selecionou dentro de um contexto tão polifórmico. O espaço urbano é aqui
lido e interpretado como um livro e como tal passa a apresentar o prérequisito da leitura, um processo em que o olhar é imprescindível e assume
um outro papel diante da nova configuração do espaço urbano”.(PETERLE,
2005: pág 3).

Sendo assim, complementa:

“Logo, o perfil da zona urbana, ou melhor, a sua fisionomia, está
intrinsecamente ligada ao olhar do observador, é ele que dá forma à
paisagem urbana. Atribuindo um significado para quilo que o cerca, os
diferentes modos de vestir-se, de circular, de falar, de gesticular, de
construção arquitetônica, que estão na paisagem urbana. A cidade que antes
era esfumaçada e invisível é agora visível e o olhar atento consegue
registrar tudo, como uma lente ocular, e é ainda capaz de apreender e
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reconhecer os inúmeros fragmentos que a compõe. Assim, o espaço em
torno dessa lente passa a ser desvendado: ruas, placas, cruzamentos,
construções, monumentos e jardins assumem uma outra dimensão no
entendimento e convívio com a paisagem urbana”.(PETERLE, 2005: pág
4).

Para que a observação pudesse ser feita de maneira a oferecer as informações
necessárias, seria propício adotar uma postura diferente daquela até então praticada.
Seria necessário se colocar no papel do viajante, do andarilho que percorrerá a cidade
pela primeira vez:

“O caminhar pela cidade pode se transformar em um diálogo contínuo com
o que é observado. O caminhar pela cidade pode se transformar em um
diálogo e em uma viagem enriquecedora pelo universo urbano, pois os atos
de caminhar formam um conjunto que, transcritos, correspondem a
verdadeiros mapas topográficos. O olhar atento, curioso, fascinado e
inquieto do viajante pode capturar e registrar imagens, fragmentos de
imagens que juntos compõe a sua caminhada e é essa experiência que dá
forma e conduz os relatos. Tendo a oportunidade da viagem o observador
tem tempo de rever seus conceitos e observar o mundo a partir de um outro
ângulo”.(IDEM).

O que veremos, a partir do próximo capítulo, é o resultado de todo esse processo e,
como é bom lembrar, as respostas obtidas por mim são frutos de minhas observações
pessoais, são frutos do diálogo entre a cidade e o “viajante”, entre a cidade e o “estrangeiro”:

“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 da familiaridade”.(CANEVACCI,
1993: pág 17).
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CAPÍTULO 2

A CIDADE ESQUECIDA

“Ao percorrer as ruas da cidade de São José, a minha
percepção está voltada para o que vejo.
O passado e o presente se separam e se misturam no
espaço. Os elementos que um dia representaram toda a
opulência de uma época agora permanecem estáticos;
representações apagadas de um passado recente.
As

pessoas

que

por

ali

trafegam,

caminham

indiferentes àqueles “casarões”; o olhar desvia-se
para o outro lado, lá há vida, há modernidade.
Os remanescentes casarões jazem ali, abandonados,
resquícios de um momento da cidade que se tenta
esquecer.
Atrás dos muros altos e grades de ferro, resiste uma
história, um pedacinho dela, que teima em permanecer
viva na memória visual de todos nós.
Todavia, os seus “gritos” nós não ouvimos, o seu
“clamor”, nós ignoramos.
A história resiste, permanece ali, em meio às
transformações do espaço e da paisagem, em meio à
nossa indiferença.”
João Rodolfo Nunes Machado.

2.1 - O Sanatório Vicentina Aranha

A cidade de São José dos Campos, na qual nasci e vivo, apresentava-se para mim
ainda como uma “desconhecida”, sendo que as minhas impressões sobre o seu espaço urbano
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sempre estiveram voltadas para situações pelas quais, até então, nunca havia me aprofundado
em procurar por respostas.
A velocidade com que a vida moderna nos condiciona acaba por fazer com que nossa
percepção seja displicente, ignorando aquilo que está em nossa volta, ou mesmo, aos nossos
olhos.
Desta forma, me propus refazer os caminhos até então percorridos; como um viajante
que se adentra pelas ruas e avenidas da cidade; como um estrangeiro que percorre lugares pela
primeira vez, e atentar para detalhes antes não observados.
Seria necessário, como observa o viajante italiano Massimo Canevacci 2 em sua
primeira passagem pela capital paulista, o exercício de “perder-se na cidade”.(CANEVACCI,
2004: pág 14).

Embora Canevacci tenha, literalmente, se perdido em São Paulo, o seu método
empírico de observação, caminhando por lugares nunca antes percorridos, me proporcionaria,
da mesma forma, a oportunidade de uma apreensão melhor do espaço, bem como um resgate
à minha memória, acerca de estórias, narrativas concebidas no decorrer de minha formação,
quando, de maneira até romanceada, sempre ouvi a respeito da chegada de minha avó e de
minha mãe em São José dos Campos, em plena década de 40, quando a cidade vivenciava a
sua Fase Sanatorial.
Sendo desta forma, a escolha do Sanatório Vicentina Aranha como objeto de estudo
faz-se primordial para meu entendimento acerca de um período da história da cidade de São
José dos Campos, bem como da minha própria história.
Caminhando pela rua Engenheiro Prudente Meirelles de Morais, no bairro
denominado Vila Adyanna, mais exatamente no número 320, encontramos o Sanatório

2

Massimo Canevacci: nascido da Itália em 1942 é docente do Centro de Antropologia Cultural na Faculdade de
Sociologia da Universidade de Roma.
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Vicentina Aranha, que teria recebido este nome em homenagem à sua idealizadora, Dona
Vicentina Aranha, esposa do Senador Olavo Egídio e membro da Sociedade Paulista.
A primeira impressão me perturba; o que vejo por trás de um enorme muro branco que
percorre todo um quarteirão, onde se encontra o Sanatório Vicentina Aranha, é deprimente.
O prédio teima em permanecer ali, sobrevivendo, esse registro importantíssimo
remanescente da época Sanatorial, em estado de avançada degradação, e que foi, em
determinado período, considerado o maior sanatório da América Latina.
Pesquisando acerca de sua história, constata-se

“que as suas obras tiveram início no dia 28 de maio de 1918 e sua conclusão
datada de 9 de dezembro de 1929. O projeto de sua construção esteve a
cargo do Escritório Técnico Francisco Paula Ramos Azevedo & Cia de São
Paulo, sob responsabilidade do engenheiro Augusto de Toledo. Um dos
responsáveis pelo empreendimento, Ramos de Azevedo, era chefe da
comissão de obras da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e
responsável pela maioria das obras que atestavam a intensa urbanização de
São Paulo, entre elas, valem citar, o edifício do Tesouro Nacional (18861891), o Quartel de Polícia, na Luz (1888), o Hospital Militar (1898), o
teatro Municipal de São Paulo (1903-1911) e a Penitenciaria do Estado, no
Carandiru (1919). No dia 27 de abril de 1924, o sanatório joseense foi
inaugurado parcialmente, sem estar concluído, com a presença do
Presidente (Governador) do Estado Washington Luís Pereira de Souza e do
Presidente Vergueiro Steidel que proferiu discurso. Localizado numa parte
da cidade que foi denominada zona sanatorial, a partir de 1932, o Sanatório
Vicentina Aranha é um complexo constituído por sete edifícios que
configuram pavilhões, as edificações de apoio anexas e a capela. Seus
limites iniciam-se na rua Prudente Meireles de Moraes onde, até hoje, está
localizada a parte frontal da edificação. As laterais do sanatório descem
pelas avenidas São João e Nove de Julho até atingir as margens do Ribeirão
Vidoca onde estão hoje os Bairros do Jardim Apolo I e II e a Vila Ema.
Conta hoje com 19.033m² de área edificado e parte da área ocupada
originalmente foi loteada para fins habitacionais na década de 70, dando
origem a Bairros residenciais. O Sanatório Vicentina Aranha encontra-se
desativado desde janeiro de 2004, sendo que o complexo encontra-se em
situação de abandono, apesar de ter sido tombado pelo CONDEPHAAT. A
propriedade pertence à Santa Casa de São Paulo que não o recupera por
alegar falta de recursos. Como já dissemos, o seu estado de conservação é
muito precário, necessitando urgentemente de restauro”.(Fundação Cultural
Cassiano Ricardo/ COMPHAC).

Embora a discussão sobre a situação de abandono com que o Sanatório Vicentina
Aranha seja uma das preocupações do meu trabalho, o resgate da história do Sanatório faz-se
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necessário para uma real compreensão do processo histórico com que o município atravessou
no decorrer de sua Fase Sanatorial, o que nos dará um entendimento melhor sobre a política
pública adotada em relação a esse importante monumento de valor histórico e arquitetônico da
cidade.

Fig 01: Sanatório Vicentina Aranha, década de 20.
Fonte: DPH (PMSJC).

2.2 - A História do Sanatório Vicentina Aranha

A história da construção do Sanatório Vicentina Aranha, a que proponho contar a
partir deste capítulo, nos remete a um momento peculiar da história do Município de São José
dos Campos: a sua Fase Sanatorial.
As motivações que permearam a implementação de uma política sanitarista no
município de São José têm como fator preponderante à economia da cidade e as diretrizes
adotadas por uma elite dominante local a partir do momento conjuntural que atravessava o
país com o final da escravidão, em 1889.
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Segundo Valéria Zanetti, a cidade de São José dos Campos, que vinha

“de um período anteriormente escravista e aparentemente estável, mantendo
uma economia acanhada em torno das pequenas e médias propriedades
policultoras, (...) se vê, no fim da escravidão, num tremendo impasse: como
manter a produção e a relativa acumulação interna sem a mão-de-obra
escrava e num período de crise econômica generalizada?” (ZANETTI,
2003:pág 1).

Apesar da escravidão não ter uma forte representação na região, o seu fim apresentouse como um problema para algumas propriedades que utilizavam o trabalho cativo, que não
puderam mais contar com a produção escrava e nem com o capital revertido para a sua
aquisição, debilitando, desta forma, ainda mais a economia local.
Sobre isso, alguns questionamentos são feitos, entre eles: “será que havia, por parte da
elite de São José, a intenção de desenvolver um projeto político que colocasse a cidade no mesmo
nível que as outras elites Vale-Paraibanas?” (Idem).

A questão colocada pela Profª Valéria Zanetti é pertinente e respondida em
documentações do início do século XX, quando o comércio da cidade apresenta-se como uma
das possibilidades de reerguimento da economia, assim como a produção das pequenas
indústrias de cerâmica, como a Weiss e a Bonádio.
Entretanto, argumenta a autora,

“A dinâmica econômica não corresponde às expectativas políticas do grupo
que precisa se fortalecer e se tornar, regionalmente, uma força hegemônica.
A busca de uma atividade rentável, que dinamize a economia regional e
permita a construção da identidade local faz-se necessária para justificar o
poder e dar sustentação à economia local”.(ZANETTI, 2003: pág 3).

Segundo Zanetti, a saída estava numa
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“ideologia politicamente amparada, da São José dos Campos Sanatorial,
centro de tratamento da tuberculose. Projeto este criado forjando-se as
adequadas condições climáticas e naturais da cidade, contrariando,
inclusive, pesquisas científicas do Instituto de Pesquisas Espaciais”.(Idem).

Quanto à alternativa de se industrializar a cidade, o discurso do prefeito sanitário
Doutor Rui Dória, em 1930, era pragmático: “não precisamos de máquinas. Isso é para Taubaté e
Jacareí. Precisamos é de doentes... Essa é a nossa indústria”.(ZANETTI, 2003: pág 3).

As idéias apresentadas pela professora Valéria Zanetti reforçam-se a partir do trabalho
realizado por Simone Narciso Lessa em sua tese de doutorado, apresentada ao Departamento
de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, onde a autora
desenvolve o processo histórico do planejamento e da construção do pólo regional do Vale do
Paraíba em São José dos Campos.
Segundo Lessa,

“a região de São José dos Campos não tinha uma produção rural
representativa se comparada às outras cidades da região no mesmo período.
Havia uma interdependência entre a área rural e urbana. A cidade ganhou
espaço na medida em que se agravou, no início do século XX, a crise do
café”. (LESSA, 2001: pág 31).

Continua, argumentando que,

“diante do agravamento da crise da agricultura a população passou a buscar
alternativas voltadas as atividades urbanas. A grande transformação, tanto
na forma urbana, quanto da vida e economia da cidade, aconteceu ainda no
século XIX, quando começou a ser propagado o efeito curativo do seu clima
sobre a tuberculose. Diante da ameaça da tuberculose e da divulgação que
seus ares eram curativos, a cidade passou a receber doentes provenientes de
todo o país”. (LESSA, 2001: pág: 32).
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Simone N. Lessa enfatiza o desejo por parte das elites do local em direcionar, a partir
deste momento, os rumos da cidade para a formação de uma Estância Climatérica, se
delineava como solução para a crise econômica do município.
De acordo com Lessa,

“enquanto no campo, a decadência se alastrava pelo Vale, na periferia deste
processo São José dos Campos era eleita por um grande volume de doentes
que para lá ocorreram. Emergiu a cidade sanatorial. Sua gente, sem muita
opção econômica, pequenos fazendeiros e comerciantes,recebeu os
primeiros doentes em busca da cura nos propalados ares benfazejos da
cidade como uma nova opção econômica. Os doentes movimentavam a
economia local”. (LESSA, 2001: pág 32).

Esta nova fase em que se insere a cidade é denominada como “Fase Sanatorial” e
compreende, aproximadamente, o período entre 1900 a 1950.
Por um lado, o crescimento populacional proporcionado pela migração dos doentes
impulsionava a economia, mas por outro, a falta de infra-estrutura e de investimentos
acarretava muitos problemas.
A tuberculose

“colocou São José dos Campos em conexão com as rotas do dinheiro, gente
e políticas públicas, na medida em que passaram a se avolumar os
problemas advindos da presença dos doentes, o risco de contágio, a
presença maciça de pobres. Postas as questões, a administração estadual
passou a intervir em São José e em seus problemas urbanos.” (LESSA,
2001: pág 34).

Estas intervenções urbanísticas do final do século XIX e início do século XX são
caracterizadas pelas questões de ordem sanitárias.
De tendência mundial, a higienização e a política sanitária disciplina os grandes
centros urbanos e, segundo Michel Foucault, constata-se forte tendência desta política médica
principalmente na segunda metade do século XVIII, em todos os países da Europa:
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“A velha noção de regime, entendida como regra de vida e como forma de
medicina preventiva tende a se alargar e a se tornar o “regime coletivo” de
uma população considerada em geral, tendo como tríplice objetivo: o
desaparecimentos dos grandes surtos epidêmicos, a baixa taxa de
morbidade, o aumento da duração média de vida e de supressão de vida para
cada idade. Esta higiene, como regime de saúde das populações implica, por
parte da medicina,um determinado numero de intervenções autoritárias e de
medidas de controle”.(FOUCAULT, 1979: pág 201).

A política higienista foi caracterizada por uma política de exclusão das massas
empobrecidas, expulsas dos centros para as periferias das grandes cidades.
Neste momento, as questões concernentes à problemática oriunda do crescimento
populacional e suas conseqüências, como o aparecimento das epidemias, encontram como
principal elemento causador das doenças a pobreza e o pobre em si, alijado de todas as
condições de uma digna sobrevivência nos espaços urbanos.
Essa associação direta entre as condições de higiene e a pobreza aparece já nos
primeiros anos da formação da Republica, quando, num esforço de “modernizar” a capital Rio
de Janeiro, as autoridades empreendem um trabalho árduo para retirar dos grandes centros
tudo aquilo que a associasse ao atraso e a pobreza, ou seja, os casebres e cortiços.
Um dos acontecimentos marcantes desta política de desapropriação das chamadas
“moradias insalubres” data do final do século XIX, mais exatamente no dia 26 de janeiro de
1893, quando uma multidão se aglomerou na entrada do mais celebre cortiço carioca do
período: o Cabeça de Porco.
Numa verdadeira ação de guerra, o então prefeito sanitarista Barata Ribeiro,
juntamente de um numeroso aparato policial, de técnicos e autoridades, destruiu o famoso
cortiço, desalojando várias famílias.
A tamanha brutalidade do despejo desperta questionamentos sobre as verdadeiras
intenções do Estado:
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“Esta narrativa da destruição do mais famoso cortiço carioca do século XIX
e suas repercussões nos abrem um leque bastante amplo de perguntas. É
difícil entender o porquê de o “Cabeça de Porco” ter sido demolido de
forma tão abrupta e violenta, e sem que providência alguma tenha sido
tomada para acomodar as centenas de moradores envolvidos. Se nos
detivermos apenas nos lances do espetáculo em si, é impossível perceber o
sentido de tamanha demonstração de força, de capacidade de intimidação e,
mais fundamental ainda, não se encontra a explicação para tanto ódio de
classe. Os atos de Barata Ribeiro não surpreendem muito, pois esta foi uma
personagem que, valendo-se do apadrinhamento do todo-poderoso Floriano
Peixoto, agiu freqüentemente como um déspota durante o período no qual
esteve à frente da administração da cidade. Mas e a aclamação da imprensa,
com suas metáforas de guerra, e de masculinidade, e o seu regozijo na
eliminação de um “outro” tão unanimemente indesejado?”.(SHALHOUB,
1996: pág 19).

Como vimos, usa-se, neste momento, essa ideologia sanitarista para justificar as
desapropriações e a conseqüente retirada de um grande número de pessoas que estão inseridas
neste processo de exclusão.
Surge também, dentro deste mesmo contexto, a expressão “classes perigosas”, uma
maneira encontrada pelo Estado de rotular todo aquele indivíduo que representasse um certo
perigo às pretensões sanitaristas.
Sidney Shalhoub, ao abordar em seu livro “Cidade Febril, Cortiços e epidemias na
Corte imperial” a problemática das classes pobres, diz:

“Vamos encontrar o conceito de classes perigosas como um dos eixos de
um importante debate parlamentar ocorrido na Câmara de Deputados do
Império do Brasil nos meses que se seguiram a lei de abolição da
escravidão, em maio de 1888. Preocupados com as conseqüências da
abolição para a organização do trabalho, o que estava em pauta na ocasião
era um projeto de lei sobre a repressão a ociosidade. Nossos parlamentares,
ávidos leitores de compêndios europeus, irão utilizar como fonte nesta
questão alguns autores franceses, cuja definição de classes perigosas parecia
vir mais ao encontro de suas preocupações”.(SHALHOUB, 1996: pág 20).

No entanto, segundo Sidney Shalhoub, a apropriação do conceito de “classes
perigosas” para denominar as classes pobres brasileiras se dá de forma leviana e
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preconceituosa, num único sentido de reprimir a liberdade daqueles que advinham à
escravidão e substituir a força coerciva das fazendas pela prática repressiva policial:

“Eles recorrem com freqüência, por exemplo, à M.A.Frégier, um alto
funcionário da polícia de Paris que, baseando-se na análise de inquéritos e
estatísticas policiais, escreveu um livro influente, publicado em 1840, sobre
as “classes perigosas da população nas grandes cidades”. O objetivo
declarado de Frégier era produzir uma descrição detalhada de todos os tipos
de “malfeitores” que agiam nas ruas de Paris. Frégier chega efetivamente a
recuperar muito do mundo das prostitutas, dos ladrões e dos espertalhões de
todo o tipo que pareciam infestar a velha Paris; o fato,porém, é que, apesar
de seu empenho e cuidado na análise das estatísticas, ele não foi capaz de
resolver um problema decisivo: seu estudo sobre os “malfeitores” acabou
resultando numa ampla descrição das condições de vida dos pobres
parisienses em geral, e ele falhou na tentativa de determinar com qualquer
precisão a fronteira entre as “classes perigosas” e as “classes
pobres”.(SHALHOUB, 1996:pág 21).

Colocada, desta forma, a relação entre o Estado e a população pobre e enferma, os
governos centrais empenhavam-se, desde o advento da República, a combaterem as epidemias
que assolavam o país, principalmente a chamada “peste branca”, ou seja, a Tuberculose.
O Estado de São Paulo tomou a dianteira do movimento social de combate a essa
doença e o incremento da imigração européia deu nova dimensão à ameaça tísica.
Mais uma vez, historias se repetem e o pobre, vítima de todo o processo, é visto como
agente causador das maléficas da sociedade que se forma.
A pobreza e a doença

“eram apresentadas pelas autoridades como flagelos da cidade. Neste
pensamento, encontra-se um trecho da ata da Câmara da cidade de São
Paulo, datada de 14 de março de 1878, na qual, falando dos nazaretos, a
segregação dos doentes de enfermidades contagiosas era posta como a
solução prescrita para a medicina moderna...”.(LESSA, 2001: pág 44).

Após constatar-se a saída para a questão do destino dos doentes, um consenso vai se
formando em torno das cidades de Campos do Jordão e São José dos Campos como as
melhores opções para a instalação dos centros terapêuticos.
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Além da idéia em torno do clima, que segundo os especialistas da época eram
favoráveis ao tratamento da tuberculose, havia a perspectiva de se tirar do convívio da capital
os doentes tísicos.
Campos de Jordão, estância climatérica, que recebia os doentes mais abastados, ia se
constituindo como local de lazer e turismo da elite paulistana, portanto, cabia, neste contexto,
a São José dos Campos a alternativa para investimentos, principalmente no sentido de receber
os doentes pobres.
São José dos Campos, pelas características do clima, considerado salubre para o
tratamento da doença, e pela propagação da notícia de recuperação de doentes do peito que
buscavam tratamento na cidade, foi elevada à Estância Climatérica em 1935.

Fig 02: Placa identificação da Estância Hidromineral.
Fonte: Arquitetura Sanatorial, de Tânia Bittemcourt (1998).
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O aumento do número de tuberculosos no município resulta no surgimento de pensões
particulares para atendimento aos doentes e seus familiares e na instalação do primeiro
sanatório para tuberculosos no estado de São Paulo: o Sanatório Vicentina Aranha.

2.3 - O Zoneamento Sanitário de 1938: uma política de segregação?

Embora a doença caracterizava-se em investimentos para a cidade, o conseqüente
acréscimo populacional, principalmente de doentes tísicos, proporcionado pela elevação da
cidade à Estância Climatérica, em 1935, fez com que a administração local se voltasse para a
problemática da população enferma e a falta de uma infra-estrutura adequada para suportar a
esse aumento demográfico:

“A propagada qualidade do clima do Vale do Paraíba e da Serra da
Mantiqueira, assim como a concentração de leitos e serviços tisiológicos,
alçaram as cidades sanitárias à condição de esperança última dos enfermos.
Desde este momento, a região nordeste do estado começou a acolher um
numero cada vez maior de enfraquecidos do peito. O aumento de
tuberculosos no município, situado as margens da estrada de ferro e da
rodovia São Paulo-Rio de Janeiro, resultou no surgimento de pensões
particulares para atender aos doentes e seus familiares e na instalação do
primeiro sanatório para tuberculosos no Estado de São Paulo: o Sanatório
Vicentina Aranha”.(LESSA, 2001: pág 51).

A preocupação com a doença e seu potencial contágio incomodava, segundo Simone
Narciso Lessa, as autoridades do município e seus moradores:

“Em 1900, o registro civil de São José dos Campos apresentou 655 óbitos,
sendo que destes 5% eram tuberculosos. De acordo com o Resumo do
Movimento Demográfico Sanitário, o número de óbitos por tuberculose do
aparelho respiratório em São José dos Campos foi de 1036 entre 1930 a
1934. Este número crescente de doentes e mortes preocupavam a população
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e o poder publico, levando às intervenções urbanísticas em infra-estrutura
para a cidade”.(IDEM).

Diante do quadro que se forma na cidade, agora dividida entre sãos e doentes, os
mesmos acabam de se tornar o primeiro problema propriamente urbano da cidade,
principalmente os doentes pobres, pois os ricos ou remediados eram vistos como “fator de
progresso”.
Com isso, a cidade de São José dos Campos, cuja história era caracterizada por uma
pobreza crônica, encontrou incentivos econômicos, conseguindo relativo incremento em sua
receita com os forasteiros enfermos, e após ser elevada à Estância Climatérica em 1935, o
aumento dos alojamentos de doentes em áreas de uso residencial e comercial levou a uma
política de zoneamento na cidade.
Surge, neste momento, o Zoneamento Sanitário de 1938, que dividia a cidade em
quatro áreas: zona comercial, zona residencial, zona sanatorial e zona industrial.
Fato este se comprova nos relatos de Luis Laerte e Ana Maria:

“Nesse mesmo período, o poder Executivo fixou novos limites para os
perímetros urbanos e rurais e uma nova subdivisão para o zoneamento
territorial; envolvendo quatro zonas já definidas, ou seja, comercial,
industrial, residencial e sanatorial. Nessa medida do Prefeito Francisco José
Longo, a Zona Sanatorial foi ampliada, anexando-se a ela todo o espaço
compreendido pelo Campo do Putim, posteriormente doado ao Ministério
da Aeronáutica. Foram definidas também normas para denominação das
vias públicas, numeração, emplacamentos e registros de ruas
particulares”.(SOUSA e SOARES, 1998: pág 70 e 71).
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Fig 03: Planta de São José dos Campos, 1938.
Fonte: Arquitetura Sanatorial, Tânia Bittencourt (1998).

Embora a implementação do Zoneamento Sanitário de 1938 mostrar-se como um
avanço nas diretrizes de urbanização da cidade, um outro fato apontado por Lessa diz respeito
à segregação que aparece subentendida dentro da proposta sanitária, que seria de expulsar os
doentes do centro da cidade, medidas essas constatadas também nas reformas sanitárias
realizadas até então pelas grandes capitais do país.
Um exemplo significativo e mais contundente desta política de segregação e
intolerância por parte dos administradores acontece já em pleno Estado Novo, quando o
modelo autoritário de Getúlio Vargas é evidenciado em todas as esferas da vida do cidadão:
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“As ações da Polícia Sanitária recrudesceram a partir de 1938, sob o
comando do Médico-Chefe do Centro de Saúde local, que invadia casas,
fábricas e lojas comerciais, indicando os indivíduos que deveriam ser
removidos para outros locais, sob a escolta policial, nos casos de
resistência. Segundo o Médico-Chefe, era preciso pensar tuberculosamente,
isto implicava a afirmativa de que os acometidos pela peste branca não
podiam viver em liberdade, significando dizer que os tuberculosos não
podiam ocupar o mesmo espaço dos sadios. Para tanto, foram destacados os
vigilantes sanitários para atuarem nas estações rodoviária e ferroviária, além
das principais entradas da cidade, para inquirir aos transeuntes sobre seu
estado de saúde e os motivos que os faziam chegar ao município”.(SOUSA
e SOARES, 1988: pág 69).

Simone Narciso Lessa ressalta, além do progresso e desenvolvimento da cidade nas
décadas de 30 e 40, proporcionados por investimentos em infra-estrutura urbana no
município, um demasiado aumento demográfico e um necessário planejamento de seu espaço
urbano, bem como um controle da população enferma e uma conseqüente política de
segregação, que fica subentendida por detrás das chamadas medidas sanitaristas:

“São José dos Campos passou, de 1930 a 1945, por muitas transformações.
Um processo de aparelhamento com equipamentos urbanos inicia a
construção da infra-estrutura necessária a sua industrialização que então se
iniciava. Na década de 30, São José dos Campos já contava com 29.283
habitantes e a área do município era de 959 quilômetros quadrados, sendo o
perímetro urbano de 5 km quadrados. Diante deste contexto, em 10 de
março de 1932, pelo Ato nº 110, São José dos Campos passou a contar com
um plano de zoneamento que a dividia em três zonas territoriais: a
comercial, a sanatorial e a residencial e em sua ratificação em 1938, foi
acrescida da zona industrial. (...) Este foi um momento de grande
transformação da forma urbana da cidade. Esta transformação representa a
primeira intervenção propriamente urbanística em São José dos Campos. O
urbanismo sanitarista passou a segmentar a cidade num processo
disciplinador, nos moldes tratados anteriormente. O principal objetivo do
zoneamento sanatorial era segregar para a periferia da cidade os
alojamentos para os doentes”. (LESSA, 2003: pág 63).

No entanto, além dos negativos aspectos sociais, há de se considerar que muitas
destas políticas sanitaristas foram inspiradas nos moldes das políticas médicas da Europa do
século XVIII, período de crescimento dos grandes centros urbanos e, por conseqüência, dos
problemas de epidemias proporcionados pelo acréscimo populacional.
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A higiene social nasce nesta época e, em nome da limpeza e da saúde, controla-se a
alocação de uns e de outros.
Michel Focault salienta a importância dos médicos como elaboradores destas
políticas populacionais, bem como interventores no espaço público:

“Nesta época os médicos eram, de certa forma, especialistas do espaço. Eles
formulavam quatro problemas fundamentais: os das localizações (climas
regionais, natureza dos solos, umidade e secura: eles estudavam esta
combinação de determinantes locais e das variações sazonais que favorece
em dado momento determinado tipo de doença), o das coexistências (seja
dos homens entre si: questão da densidade e da proximidade; seja dos
homens e das coisas: questão das águas, dos esgotos, da ventilação; seja dos
homens e dos animais: questão dos matadouros, dos estábulos; seja dos
homens e dos mortos: questão dos cemitérios); o das moradias (habitat,
urbanismo); o dos deslocamentos (migração dos homens, propagação de
doenças)”.(FOCAULT, 1979: pág 213).

Fig 04: Vista aérea do Sanatório Vicentina Aranha.
Fonte: Arquitetura Sanatorial, Tânia Bittemcourt (1998).
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2.4 - O Desmanche da Cidade Sanatorial
Como o meu objetivo, a princípio, não contemple um aprofundamento no que diz
respeito à Fase Sanatorial da cidade de São José dos Campos3 e sim, o entendimento de
alguns processos para compreensão do estado atual do Sanatório Vicentina Aranha, as minhas
observações se dirigem agora para o desfecho da política pública sanitarista joseense.
Analisando o trabalho desenvolvido por Ana Maria Santos Sousa e Luiz Laerte
Soares, em seu trabalho intitulado “Modernidade e o Urbanismo Sanitário em São José dos
Campos”, compreende-se o momento em que o desmonte da cidade sanatorial acontece:

“O início dos anos 50 já denunciava que São José dos Campos romperia
com a tradição de ser uma tacanha vila valeparaibana. Os índices
demográficos saltavam a níveis assustadores, fechando a década com
77.533 habitantes. O movimento migratório que convergia para São José
dos Campos não buscava agora amparo filantrópico nos órgãos públicos,
neste momento a procura direcionava para os inúmeros postos de trabalho.
O comércio e a indústria se encarregavam de desmontar o que restava da
estrutura da cidade sanatorial. O corredor de asfalto entre o Rio de Janeiro e
São Paulo (a Via Dutra, inaugurada naquela década), polarizava a vinda de
novas indústrias para os platôs joseenses; multinacionais de grande porte,
que dinamizavam a economia local e determinavam impiedosamente a
falência das transações comerciais que envolviam a cura da peste branca”.
(SOUSA e SOARES, 1998: pág 101).

Simone Narciso Lessa nos remete a um conceito de um planejamento intervencionista
que lança as bases estruturais em sua urbanização para a implementação de um Pólo
Industrial, já a partir da década de 30.
Segundo Lessa,

“São José dos Campos se transformou, a partir das décadas de 30 e 40,
numa cidade laboratório. Várias experiências e projetos mudaram
radicalmente sua forma, suas relações econômicas e sociais. O Vale do
Paraíba e São José dos Campos protagonizaram no Brasil o ato inaugural
3

Trabalho que já foi realizado exaustivamente por excelentes historiadores e arquitetos locais como Luis Laerte,
Ana Maria e Tânia Bittencourt, entre outros.
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das novas correlações de forças que se formaram durante a segunda guerra
mundial. Sobre a estrutura da cidade Sanatorial e seus conflitos, outros
projetos estatais se sobrepunham. A industrialização e a ação planejadora do
estado passaram a agir sobre a cidade e a região com grande intensidade a
partir do Estado Novo”.(LESSA, 2001: pág 73).

O governo de Getúlio Vargas, neste momento, é impregnado por idéias totalitárias e
autoritárias, advindas de um contexto global, no momento em que os princípios do
capitalismo liberal perdem força com a crise do final da década de 20, que castiga a economia
mundial.
De acordo com Boris Fausto,

“A partir do fim da Primeira Guerra Mundial, os movimentos e idéias
totalitárias e autoritárias começam a ganhar força na Europa. Em 1922,
Mussolini assumiu o poder na Itália; Stálin foi construindo seu poder
absoluto na União Soviética; o nazismo se tornou vitorioso na Alemanha,
1933. A crise mundial concorreu também para o desprestígio da democracia
liberal; e este regime estava associado, no plano econômico, ao
Capitalismo. O Capitalismo, que prometera igualdade de oportunidades e
abundância, caíra em um buraco negro, do qual parecia incapaz de livrar-se.
Em vez de uma vida melhor, trouxera empobrecimento, desemprego e
desesperança. Os ideólogos autoritários ou totalitários consideravam a
democracia liberal, com seus partidos e suas lutas políticas aparentemente
inúteis, um regime incapaz de encontrar soluções para a crise. A época do
Capitalismo e da Liberal-Democracia parecia pertencer ao
passado”.(FAUSTO, 1994: pág 353).

Segundo Fausto, a corrente autoritária ganha força, no Brasil, a partir dos anos 30,
quando o quadro político e econômico do país favoreciam a implementação de um regime
político e econômico centralizador.
O padrão autoritário

“era e é uma marca da cultura política do país. A dificuldade de organização
de classes, da formação de associações representativas e de partidos fez das
soluções autoritárias uma atração constante. A corrente autoritária assumiu,
com toda a conseqüência, a perspectiva do que se denomina modernização
conservadora, ou seja, o ponto de vista de que, em um país desarticulado
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como o Brasil, cabia ao Estado organizar a nação para promover dentro da
ordem o desenvolvimento econômico e o bem estar geral”.(FAUSTO, 1994:
pág 357).

As políticas intervencionistas do Estado Novo transformam, segundo Simone Narciso
Lessa, as estruturas urbanas do país e seus reflexos atingem diretamente a região
Valeparaibana, mudando sua realidade sócio-econômica radicalmente.
O Estado Novo

“se configurou como um período marcante para a questão urbana do Brasil.
A partir de 1937 foram realizadas obras que transformaram radicalmente as
estruturas urbanas, principalmente no que se refere ao sistema viário. Neste
contexto do urbanismo do Brasil, devemos destacar o papel do
planejamento urbano e regional. Reformas urbanas nos grandes centros do
país, notadamente no Rio de Janeiro e São Paulo; a construção de uma rede
de infra-estrutura de transportes, comunicação e distribuição de energia
requalificaram o território, estabelecendo novas relações de polaridade e de
hierarquia na rede urbana”. (LESSA, 2001: pág 76).

Neste momento a região do Vale do Paraíba, principalmente a cidade de São José dos
Campos, aparecem como alvo importantíssimo para as intervenções do governo federal.
O Vale do Paraíba

“passou a ser uma região estratégica de intervenção do governo, tanto no
que diz respeito à industrialização, quanto a projetos agropecuários, que
atribuíram uma nova função para a região na divisão social e territorial do
trabalho em São Paulo e no País. São José dos Campos estava no meio do
processo; a cidade se configurava como um campo de ação para as políticas
públicas: urbanização, industrialização, novas relações campocidade”.(LESSA, 2001: pág 77).

Particularmente sobre a cidade de São José dos Campos, discursa Lessa a respeito das
vantagens de sua localização, sendo que,
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“num ponto privilegiado no eixo Rio- São Paulo, na Via Dutra, foi inserida
nos planos do governo para o Vale do Paraíba, passando a ser vista como
uma cidade estratégica. Seu formato em tabuleiro encravado na encosta,
protegida pelas montanhas, dava a cidade a condição geopolítica necessária
para a instalação de uma base aérea. As reformas sanitaristas deram-lhe boa
condição urbana e de habitualidade. O fato de não ter uma elite tradicional,
que pudesse fazer frente aos planos do governo, também contribuiu para
atrair o foco para a cidade. Estância Hidromineral, a cidade tinha seu
executivo controlado pelo estado, o que se mostrou um facilitador para fazer
de São José dos Campos local de implementação das políticas públicas do
governo de Getúlio Vargas e Adhemar de Barros. A industrialização de São
José dos Campos teve um começo tímido na década de 20, porém passou a
uma aceleração quantitativa e qualitativa com o crescimento do número de
industrias de alta tecnologia a partir de 40”. (LESSA, 2001: pág 78).

O desmonte da cidade Sanatorial, que fora facilitado pelas mudanças políticas e
econômicas que transformaram o município a partir da década de 50, principalmente com a
chegada da Rodovia Presidente Dutra, é analisado desta forma por Ana Maria e Luis Laerte
Soares:

“O assombroso movimento gerado pela Rodovia Presidente Dutra roubou as
atenções. Conforme relatório preliminar do Plano Diretor joseense,
elaborado pelo Centro de Pesquisas e Estudos Urbanos da FAUUSP em
1961, o elevado crescimento populacional evidenciado na década de 50 já
apontava São José dos Campos como a futura capital do Vale do Paraíba,
superando a vizinha Taubaté. A legislação urbanística elaborada neste
período, ao contrário da efervescência dos negócios vinculados à estrutura
sanatorial, objetivava o ordenamento urbano de uma cidade que se
industrializava e, sobretudo vinculava, à nova atividade, o futuro
desenvolvimento econômico, relegando ao segundo plano o tratamento da
tuberculose. A administração sanitária em São José dos Campos se manteve
até 1958. A partir deste período até 1970, o chefe do executivo foi escolhido
por meio de eleições municipais. Entretanto, no período de 1970 a 1978,
novamente o Estado interferiu na autonomia política da cidade, amparado
pela legislação estadual que elevara, em 1935, São José dos Campos à
condição de Estância Hidromineral. As interferências dos prefeitos
Sanitários na urbanização da cidade passaram a se orientar por outras
prioridades. Apesar da cidade não se apresentar integralmente redesenhada,
os prefeitos pós-1958 passaram, a se preocupar também com questões
relacionadas à infra-estrutura e a habitação. Um novo ambiente político
orientaria as atenções da elite governante: a industria”.(SOUSA e SOARES,
1998: pág 101).
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O futuro industrial da cidade de São José dos Campos já se fazia transparecer, segundo
Simone Narciso Lessa quando,
“o incentivo da Prefeitura para novos investimentos, o Zoneamento
Sanitário, já na década de 40 e 50, a construção do CTA- Centro de
Tecnologia Aeroespacial, e a Dutra, marcaram o seu futuro industrial e
conseqüente expansão territorial”. (LESSA, 2001: pág 80).

A participação do Estado Novo, efetivada pela política de industrialização que fazia
parte dos projetos de desenvolvimento levada por Getúlio Vargas para todo o país, ganhava
força entre a população com uma ideologia nacionalista:

“A convocação getulista para que São José dos Campos percorresse em
pouco tempo a senda do progresso entusiasmou a população despojada dos
benefícios da civilização moderna e dominada pelo coronelismo tacanho.
As expectativas sobre a aproximação de um novo tempo ampliavam a
legião de simpatizantes da Ditadura, alimentando os anseios coletivos e
legitimando as medidas impostas pelo governo golpista”.(FILHO, 1996:
pág 27).

A abertura da economia brasileira, a partir, principalmente, do governo do Presidente
Eurico Gaspar Dutra, quando as chamadas “transnacionais” se proliferam por todo o país e
seu conseqüente monopólio em vários setores da economia nacional, acontece com maior
intensidade em São José dos Campos:

“O Vale do Paraíba, particularmente São José dos Campos, além da capital,
foi uma das principais áreas de implantação das grandes corporações.
Poderíamos citar outras áreas do Estado de São Paulo, como Campinas ou
Baixada Santista, mas nenhuma delas sofreu o impacto transformador nas
proporções daquele causado pela construção do corredor industrial da Via
Dutra. Neste processo, a Dutra, o CTA e as industrias protagonizaram uma
veloz transformação da paisagem e dos elementos definidores do desenho
de São José dos Campos, incorporando-se à imagem da cidade, definindo
sua forma e estrutura urbana”.(LESSA, 2001: pág 110).
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Desta forma chega ao fim a fase sanatorial de São José dos Campos, período este
marcado pela doença e pela pobreza, mas todavia, responsável por grandes investimentos em
infra-estrutura urbana da cidade.
Afinal, a fase sanatorial é merecedora da manutenção de sua memória e do reconhecimento da
sociedade joseense?

Fig 05: Sanatório Vicentina Aranha, década de 20.
Fonte: Site do Pró-Memória.

2.5 - Fase Sanatorial de São José dos Campos: lembrá-la ou esquecê-la?

O período da Fase Sanatorial, compreendido entre os anos de 1900 a 1950, foi
marcado por uma política de abandono aos doentes pobres por parte das autoridades públicas
locais.
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Sem que houvesse um interesse maior dessas autoridades em ajudá-los, os políticos
acabavam se utilizando dessa grande massa de desvalidos que, em todo o momento,
chegavam à cidade em busca da “salvação”, como meio de movimentar a sua economia
interna.
O processo de exclusão, que fica subentendido na proposta do Zoneamento Sanitário
de 1938, reflete com clareza essa política de estratificação social.
Preocupando-se em não cair no erro da generalização, há de se lembrar de figuras
importantes como o médico do Sanatório Vicentina Aranha, o Dr Nelson D‟Ávila, o Padre
Rodolfo Komorek e principalmente a Madre Maria Tereza de Jesus Eucarístico, que
assumiram um compromisso junto à comunidade de doentes da cidade, fazendo com que a
filantropia, muitas vezes, ou mesmo em sua maioria, assumisse o papel do Estado como
provedor dos direitos básicos do cidadão.
Embora consideremos esses aspectos negativos, a importância da Fase Sanatorial,
como precursora das bases de uma estruturação urbana para a implementação de um pólo
industrial que já se formava no município, é inquestionável.
O Sanatório Vicentina Aranha, representante maior de um período ímpar da história da
cidade, encerrou suas atividades, para tratamento de doentes tuberculosos, na década de 60.
Sobre seu estado atual, informa-nos um importante meio de comunicação:

“Os últimos pacientes de tuberculose pulmonar deixaram o sanatório,
juntamente com os pacientes geriátricos, em outubro de 1981, quando parte
das instalações foi cedida ao antigo Instituto Nacional de Assistência
Médica da Previdência Social (INAMPS), que ali funcionou até 1990. No
entanto, apesar de este conjunto arquitetônico ser amplamente reconhecido
pela comunidade como um dos mais importantes da Fase Sanatorial, sendo
protegido como patrimônio histórico estadual pelo Conselho de Defesa do
Patrimônio
Histórico,
Arqueológico,
Artístico
e
Turístico
(CONDEPHAAT), o mesmo encontra-se em um progressivo processo de
degradação e abandono”.(Fundação Cultural Cassiano Ricardo/
COMPHAC).
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A discussão em torno do tratamento reservado ao complexo arquitetônico do Sanatório
Vicentina Aranha ultrapassa as questões referentes à preservação de um Patrimônio Histórico
importante da cidade para uma visão mais complexa da situação, que seria o “apagamento
voluntário”, por parte de um poder elitista do município, da Fase Sanatorial da cidade, em
detrimento de uma maior valorização de sua recente Fase Industrial, o que lhe conferiria um
status mais aceitável de “progresso”.
Uma contribuição importantíssima referente ao questionamento das políticas públicas
concernentes aos patrimônios culturais e históricos, na atualidade, se encontra em um artigo
publicado pelo Departamento do Patrimônio Histórico de São Paulo, escrito por Déa Ribeiro
Fenelon, quando a mesma faz uma associação entre o principal órgão responsável pelo
Patrimônio Histórico Brasileiro, o SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional), criado em 1937, com o poder constituído da época, o Estado Novo.
Embora se tenha concebido, por parte de intelectuais modernistas que deram forma e
conteúdo à política de preservação do SPHAN, como um órgão portador de grande autonomia
em relação ao Estado, o mesmo acaba por ser cooptado no aparelho burocrático e
conseqüentemente, sendo utilizado para o reforço da ideologia da classe dominante,
empenhada em construir, segundo o seu ponto de vista, a memória e a identidade nacional.
Segundo Déa Ribeiro Fenelon,

“Não foi necessário muito tempo para se identificar e se colocar sob
proteção e égide do Estado, através do instituto do tombamento
regulamentado pelo Decreto 25, um conjunto de bens culturais que constitui
até hoje, grosso modo, o núcleo do assim chamado patrimônio histórico
oficial do Brasil. Significativamente, a predominância do patrimônio
edificado é avassaladora: igreja, capelas, quartéis, fortes, cadeias, palácios,
casas da câmara, imponentes casarões, logo surgiram nas listagens e foram
paciente (e valorosamente) restaurados e postos à visitação publica como
símbolos do passado da Nação. Estavam assim consagrados e definidos os
elementos simbólicos dignos de preservação e de integrarem este
patrimônio – as sedes do poder político, religioso, militar, da classe
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dominante com seus feitos e modos de vida. A serviço do poder, a cultura
se submete e consagra-se à “função anestésica” da noção tradicional de
patrimônio histórico e de tudo o que se procura preservar”.(FENELON,
1992: pág 30).

Desta forma, as elites constituídas do poder se apropriaram deste importante órgão de
resgate da memória e do conjunto de bens materiais que representam a história de uma nação,
para fazer dela um mecanismo de propaganda ideológica, muito bem elaborado no sentido de
se reforçar, no coletivo, as idéias e os valores de uma classe hegemônica.
Sendo assim,

“Vencia outra vez a perspectiva de consagrar como obras de arte e da
cultura os símbolos do poder constituído. Desprovida assim de memória
coletiva que lhe permitisse a consciência histórica – pelo efeito
desagregador da impossibilidade de acumular suas realizações como cultura
– a maioria da população continuou sem se reconhecer nestes símbolos.
Com isso, foi expropriada também de sua memória e da sua
história”.(IDEM).

Déa Ribeiro Fenelon, apesar de destacar a importância de um órgão como o SPHAN
para a preservação ao identificar, restaurar e conservar bens culturais de inegável valor
artístico e histórico (sobretudo o legado barroco), atenta-se para as distorções que estas
políticas culturais acarretaram ao se privilegiar uma “memória elitista” em detrimento dos
registros de classes populares:

“ao tentar apresentar somente estes registros e acervos, carregando nas
tintas do seu significado como fator de unidade nacional, atuou como fator
de solvência das contradições reais e retirou da memória o significado de
luta social que ela possui. A preocupação em consagrar um patrimônio que
acentuava apenas a presença do Estado, das instituições estabelecidas e
classes sociais dirigentes, apagou as marcas importantes do cotidiano e da
experiência social vivenciada por grandes contingentes da população,
alijada da reflexão para constituir-se em cultura”.(FENELON, 1992: pág
30).
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Os registros e observações oferecidos por Déa Ribeiro Fenelon nos ajuda a esclarecer
um pouco da problemática situação de degradação em que vive o Sanatório Vicentina Aranha,
uma vez que nos direciona no sentido de se entender os critérios e motivações que estão por
trás de importantes órgãos de preservação do patrimônio histórico nacional que, sendo
instrumento a serviço do Estado, têm o poder de definir, segundo os seus interesses, o que lhe
convém ou não estabelecer como representação de seu passado, ou seja, reforçá-lo ou
esquecê-lo.
Caberia, sendo assim, às autoridades do município de São José dos Campos, dar um
sentido ao seu passado e estabelecer qual a importância da Fase Sanatorial, dentro de um
contexto em que, cada vez mais, a sua “negação” se faz presente, e segundo Eric Hobsbawn:

“O problema de se rejeitar sistematicamente o passado apenas surge quando
a inovação é identificada tanto como inevitável quanto como socialmente
desejável: quando representa progresso”.(HOBSBAWN, 1998: pág 29).

Há de se considerar, neste caso, que sociedades como as de São José dos Campos
sofrem, no decorrer de um determinado tempo, transformações sociais, políticas e econômicas
e que essas mudanças, de certo modo, irá se presenciar também na paisagem urbana, que é o
espelho da sociedade contemporânea.

“Assim como a sociedade, a cidade não é um elemento estático. Ela se
atualiza por meio da construção de novos espaços e em razão dos usos que
são atribuídos aos lugares urbanos. Ela se vivifica mediante sua paisagem,
estabelecida pelo indivíduo que percebe o espaço urbano”.(LANDIM, 2003:
pág 37).

Todavia, é relevante ressaltar a importância de se preservar os elementos que nos
remetem a um passado longínquo ou recente, como meio de se preservar a história da cidade
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e conseqüentemente sua identidade, e que para a leitura da cidade de São José dos Campos a
que me propus realizar, faz-se importante, sem sobra de dúvida, a percepção desses elementos
que outrora refletiam as mentalidades, valores e cultura desta sociedade em determinado
período de sua história:

“Na cidade persistirem elementos de vários tempos. Edificações e
configurações de seu assentamento primitivo convivem com elementos de
um passado mais próximo e construções contemporâneas, refletindo a
história dos grupos sociais que sucessivamente geraram esse espaço. Assim
a cidade pode ser lida e entendida por meio de sua história, na medida em
que essa história se encontra representada nesses elementos construídos que
compõem a paisagem urbana”.(IDEM).

Desta forma, a arquiteta Paula da Cruz Landim nos adverte sobre a necessidade de se
buscar alternativas ou mesmo soluções urbanísticas para a manutenção de construções como o
Sanatório Vicentina Aranha, sob o risco de se descaracterizar a paisagem urbana e renegar ao
plano do esquecimento um período de grandes transformações e realizações dentro da história
do município de São José dos Campos:

“Aquilo que somos neste momento e aquilo que faremos a seguir dependem
de uma infinidade de fatos que representam nossa história. Sem um passado
não há expectativa de presente ou futuro. De forma análoga, a lembrança de
uma sociedade, de um povo, ou de uma nação significa a sua segurança em
relação ao futuro. Somente seremos capazes de aprender, entender e
reconhecer a cidade por meio de sua paisagem se nesta estiverem presentes
elementos remanescentes de outros tempos”.(LANDIM, 2003: pág 38).

Assim como fizeram anteriormente com o Sanatório Ezra, que em 1969 foi
desapropriado e demolido pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos para a
implantação de um parque municipal (o atual Parque Santos Dumont), seria desta mesma
forma o destino do Sanatório Vicentina Aranha?
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As motivações para esquecê-lo, e conseqüentemente a Fase Sanatorial, seriam mais
fortes que reforçar este patrimônio e o passado que representa?
Mesmo que os anseios do capital globalizado e dos especuladores imobiliários
prevaleçam, o Sanatório Vicentina Aranha permanecerá vivo no inconsciente da memória
coletiva dos nossos antepassados, que vivenciaram o momento da Fase Sanatorial num
período da história da cidade onde os caminhos da esperança e de um futuro melhor
convergiam para São José dos Campos.
Trazer à memória, através do resgate dos símbolos esquecidos da cidade, o seu passado,
é fundamental para a compreensão do presente e assim, conseqüentemente, projetar-se o
futuro:

“Pelo meu discurso, pode-se tirar a conclusão de que a verdadeira Berenice
é uma sucessão no tempo de cidades diferentes, alternadamente justas e
injustas. Mas o que eu queria observar é uma outra coisa: que todas as
futuras Berenices já estão presentes neste instante, contidas uma dentro da
outra, apertadas, espremidas e inseparáveis”.(CALVINO, 1990: pág 147).
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Fig 06: Sanatório Vicentina Aranha.
Fonte: DPH (PMSJC).

Fig 07: Sanatório Vicentina Aranha.
Fonte: DPH (PMSJC).
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CAPÍTULO 3

A CIDADE MARGINAL

“Quando transito por aquela praça, esbarro com uma
multidão de rostos a se comprimirem naquele lugar. A
multiplicidade de sons, cores e formas, como que a
hipnotizar

as

pessoas,

aprisionam

os

olhares.

Despertam os sentidos.
Ali há novidades, há festa. São negros, brancos,
mulatos e orientais: o espaço é de todos.
São José dos Campos é dos forasteiros.
Protagonistas de uma classe à margem da economia,
artesãos expõem e vendem seus trabalhos.
Aliás, compra-se de tudo ali, até o prazer momentâneo
com uma mulher.
Outrora, no mesmo espaço, trafegavam doentes tísicos,
a morte pairava por ali. Mas o espaço era nobre, não
suportava a pobreza.
Também, em um passado recente, era lugar da alegria:
o circo chegava à cidade, um dos poucos divertimentos
da população.
Quantos amores, quantos suspiros, quantas estórias,
quantas lembranças... a juventude se enamorava, vidas
se encontravam.
Hoje, sentado ali, contemplo o chafariz, onde outrora
havia o anfiteatro. O tempo é o senhor das
transformações...”
João Rodolfo Nunes Machado.
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3.1 - A Praça Afonso Pena

A Praça Afonso Pena, para mim, sempre se caracterizou pela sua diversidade e pela
manutenção de sua funcionalidade como espaço de interação de uma parcela da população
joseense, em diferentes épocas, embora, nos últimos anos, esteja mais evidenciado por uma
evidente marginalização.
Ao se trabalhar a questão da Praça Afonso Pena como um espaço urbano que se
insere dentro de uma dinâmica social, cultural, histórica e econômica, pretender-se-á utilizá-la
também como um elemento de estudo e percepção de vários períodos históricos da cidade.
A inserção deste ambiente urbano, assim como a construção arquitetônica do
Sanatório Vicentina Aranha, dentro desta análise, reforça-se com o que Milton Santos define
como “unidade de percepção”.(apud FERRARA, 1981).
Segundo Ferrara,

“Não se pode pensar ruas, praças, avenidas, passeios, casas ou prédios como
elementos autônomos, mas como fatores de um conjunto; a cidade é
resultado da atividade do conjunto que dinamiza suas estruturas, e se
denomina contexto urbano. O contexto contribui para o significado da
cidade e toda mudança do contexto implica alteração daquele significado.
Assim sendo, o projeto de uma cidade supera em importância o partido das
edificações que a compõem. Levar em consideração o contexto urbano
supõe selecionar e relacionar, em constantes remodelações seus elementos
constitutivos a fim de permitir que o usuário urbano seja capaz de apreender
a cidade como unidade, como percepção global e contínua. Entendida como
unidade de percepção, a cidade não é um dado, mas um processo contextual
onde tudo é signo, linguagem”. (FERRARA, 1981: pág 119, 120).

O despertar para o resgate da história da Praça Afonso Pena se dá pela suas
peculiaridades e pela sua singularidade, que despertam a curiosidade de todos que ali
trafegam.
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Um olhar mais atento para aquele espaço identificará as suas diversas facetas, bem
como as mais variadas personagens que fazem daquele lugar um templo onde se concretizam
os rituais de sobrevivência, a partilha do pão nosso de cada dia.
Como aquele espaço (que agora representa um local importante para uma parcela
considerável da economia informal do município e aglomeração das mais variadas faces
étnicas da multiplicidade de “regionalidades” que migraram para São José dos Campos em
diferentes momentos de sua história) permitiu-se sobreviver de acordo com as mudanças da
sociedade joseense?
Assim como que, para Massimo Canevacci, a cidade de São Paulo foi caracterizada
como uma cidade polifônica devido as mais variadas formas com que a mesma se comunica
com aquele interlocutor que esteja disposto a este diálogo, sendo comparada a um coro que
canta com “uma multiplicidade de vozes autônomas que se cruzam, relacionam-se, sobrepõem-se
umas as outras, isolam-se ou se contrastam” (CANEVACCI, 2004: pág 17), para mim a Praça

Afonso Pena parece querer nos comunicar essas suas diversidades, suas nuances que às vezes
nos soam contraditórias, para não dizer esquisitas.

“A cidade se caracteriza pela sobreposição de melodias e harmonias, ruídos
e sons, regras e improvisações, cuja soma total, simultânea ou fragmentária,
comunica o sentido da obra”. (CANEVACCI, 2004: pág 18).

No espaço da Afonso Pena convivem o céu e o inferno (pastores e prostitutas), a
modernidade e o passado, propositalmente esquecido (o chafariz e o busto escondido de um
prefeito sanitarista), as atividades formalizadas e a informalidade (o transporte municipal e os
ambulantes).
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A Praça Afonso Pena, como este objeto de observação e leitura, me permitirá uma
viajem pela própria história de São José dos Campos que revela, assim como a praça, as suas
contradições, a cada olhar que lançamos sobre ela.
Para que essa leitura aconteça, faz-se necessária uma retrospectiva histórica da Praça
Afonso Pena, desde os primórdios da então Vila de São José até o instante momento.

3.2 - De Largo da Cadeia à Praça Afonso Pena.

Resgatando a história da Praça Afonso Pena, constata-se que o espaço, onde hoje se
encontra a mesma, foi chamado primeiramente de Largo da Cadeia ou Largo de São Benedito,
devido a Cadeia e Câmara estarem localizadas no seu centro e a Igreja de São Benedito estar à
sua frente.
No entanto, seu nome oficial era Largo Municipal.
A partir deste ponto, é pertinente uma discussão sobre as nomenclaturas que se
utilizam para a denominação dos espaços, bem como compreender como se dá o sentido das
palavras nas ruas e lugares da cidade.
Em artigo de Célia Ferraz de Souza, extraído de uma coletânea intitulada “Palavras
da Cidade”, a autora trabalha com propriedade o tema:

“A humanidade sempre procurou marcar os lugares por onde circulou com
elementos diferenciados, como construções especiais e até dando-lhes
nomes ou apelidos, que serviram de referenciais para si própria. Tornar um
ambiente diferente do outro para não se confundir espacialmente é sempre
uma imposição para se estabelecer a própria identidade (...) Entretanto, uma
das formas mais antigas de reconhecimento dos espaços urbanos, seja para
efeito de referência da moradia de cada um, ou seja, apenas para efeito de
indicação do território geográfico, é a criação de uma convenção, de um
código que permita identificar os logradouros públicos, pela sua
denominação. Com referenciais precisos é possível oferecer uma das
condições básicas da cidadania, que é a sensação plena do pertencimento do
lugar”.(SOUSA, 2001: pág 137 e 138).
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Ao ser reconhecida, a princípio, como “Largo da Cadeia”, a denominação da praça
remete-nos, segundo Célia Ferraz de Souza, a aplicação de referenciais físicos, naturais ou
construídos, para se nomear o lugar:

“Nomes que se referenciam aos estabelecimentos significativos ou
elementos construídos, como Rua da Igreja...”. (SOUSA, 2001: pág 142).

Ou mesmo utilizando-se de um referencial histórico-socio-cultural, que é o caso da
denominação “Largo de São Benedito”:

“em função da religiosidade, função do orago, Nossa Senhora da Madre
Deus de Porto Alegre, ou santos, Rua São José, Rua Espírito
Santo”.(IDEM).

É interessante constatar que há uma diferenciação a respeito dos nomes apresentados
acima, quando se entende que, apesar de popularmente conhecido como Largo da Cadeia,
pelo fato de sua localização constar a Cadeia e a Câmara, e de Largo São Benedito, devido à
igreja, o nome oficial da praça é Largo Municipal.
Ainda sobre os conceitos utilizados para a nomeação dos espaços nesta época, diz a
autora:
“Os nomes, para identificar cada um destes ambientes, vão surgindo pela
característica dos lugares, em função da construção de algum equipamento,
por homenagem a figuras destacadas da sociedade ou mitos, e também a
partir de uma ordenação por números ou letras”.(SOUSA, 2001: pág 138).

Voltando-se para a história da Praça, verifica-se que em 1897, através de Resolução
da Câmara, passou a denominar-se Praça 23 de Novembro, que foi a data de Elevação do
Marechal Floriano Peixoto à Presidência da República em 1891.
Em 1909, passou a receber o nome do presidente da época, o Sr. Afonso Pena.

47

O poder público, através da câmara, trabalha no sentido de alterar o nome da praça,
que anteriormente fora batizada em decorrência de uma data comemorativa, para homenagear
uma personagem da política nacional.

Fig 08: Presidente Afonso Pena.
Fonte: DPH (PMSJC).

Estas mudanças são esclarecidas por Célia Ferraz de Sousa da seguinte forma:

“Entretanto, com o decorrer do tempo, os nomes das ruas e praças vão se
alterando, acompanhando a dinâmica urbana, no sentido de acompanhar
uma nova época, um novo tempo, um novo fato ou um novo mito. Essas
mudanças nem sempre são simples ou aceitas tão facilmente. Quem as
determina é o Estado, como poder constituído, geralmente através da
Câmara Municipal”.(IDEM).

Mais tarde, a partir da década de 30, o mesmo procedimento é adotado pelas
autoridades joseenses no que diz respeito à nomeação de vias públicas:
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“As vias joseenses, a partir da ascensão do governo Vargas, passaram a
serem referenciadas pelos ícones que identificavam a cidade em formação.
Várias denominações de vias estão vinculadas a esse período de intensa
ebulição social: golpe varguista, o levante paulista, Constituição e II Guerra
Mundial. A denominação, em 1933, da praça situada entre a Avenida João
Guilhermino e a Rua Eugênio Bonádio, de Praça Euclides Miragaia,
demonstra que as autoridades joseenses passaram a referenciar, por meio
das denominações das vias públicas, os fatos e os vultos considerados
ilustres, por exemplo, a Avenida 09 de Julho, a Praça João Pessoa, a
Avenida 23 de Maio, a Praça dos Expedicionários”.(SOUSA SOARES,
1998: pág 66).

Fig 09: Praça Afonso Pena, década de 20.
Fonte: DPH (PMSJC).
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3.3 - Os Códigos de Posturas Municipais e o Zoneamento Sanitário de 1938:
princípios de uma ordenação do espaço urbano de São José dos Campos.

Como a Praça Afonso Pena insere-se dentro de uma dinâmica espacial e desta forma
é contida no espaço urbano joseense, faz-se necessária uma compreensão acerca de como, a
partir da segunda metade do século XIX e início do século XX, algumas políticas
governamentais atuaram no sentido de se organizar (ou não) este mesmo espaço urbano.
Neste período acima estipulado, constata-se uma preocupação maior por parte da
Prefeitura Municipal de São José dos Campos pelo espaço da Praça Afonso Pena, que já se
caracterizava como um espaço nobre dentro da formação do centro da cidade.
Recebeu apedregulhamento (colocação de pedregulhos) em 1899 e sofreu
alargamentos em 1901, 1909 e em 1919.
É interessante lembrar que as intervenções do poder público na composição e na
elaboração da funcionalidade dos espaços físicos se dão, neste momento, dentro de uma
filosofia sanitarista, quando a medicina adquire o caráter de controle social.
Segundo Michel Foucault, em “Microfísica do Poder”, constata-se esta forte
tendência de uma política médica principalmente na segunda metade do século XVIII, em
todos os países da Europa:

“A velha noção de regime, entendida como regra de vida e como forma de
medicina preventiva tende a se alargar e a se tornar o “regime coletivo” de
uma população considerada em geral, tendo como tríplice objetivo: o
desaparecimentos dos grandes surtos epidêmicos, a baixa taxa de
morbidade, o aumento da duração média de vida e de supressão de vida para
cada idade. Esta higiene, como regime de saúde das populações implica, por
parte da medicina,um determinado numero de intervenções autoritárias e de
medidas de controle”.(FOUCAULT, 1979: pág 201).
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Dentro destas disposições, diz Focault, a importância da ordenação do espaço urbano
público é primordial

“porque ele é, talvez, o meio mais perigoso para a população. A localização
dos diferentes bairros, sua umidade, sua exposição, o arejamento total da
cidade, o seu sistema de esgotos e de evacuação de águas utilizadas, a
localização de cemitérios e matadouros, a densidade da população
constituem fatores que desempenham papel na mortalidade e morbidade dos
habitantes. A cidade, com suas principais variáveis espaciais, aparece como
um objeto a se medicalizar”.(IDEM).

Em 1909, recebeu uma nova iluminação, desta vez movida à energia elétrica, sendo
que a chegada da energia elétrica na cidade é verificada pelo jornalista e escritor Altino
Bondesan da seguinte forma:

“A luz elétrica é inaugurada a 1° de janeiro de 1910, vindo a energia da
represa do Turvo, cuja construção foi iniciada por Arthur Loefgren, a quem
conhecemos em criança. Loefgren, filho do naturalista Alberto, que teve
concessões de terras no Putim para exploração de plantas taníferas, firmou
contrato com a Prefeitura em 20 de junho de 1907 e transferiu-o, com o
referendo da municipalidade, à Cia. Força e Luz São José, em 16 de janeiro
de 1909. Essa empresa foi adquirida em 8 de março de 1921 por Alberto
Rodrigues Alves, com contrato até 1951. Em 28 de dezembro a Light
adquire a empresa local e fecha a usina do Turvo. São José passa a receber
energia de Cubatão; e aí um dos fatores de prosperidade: luz abundante e
barata! A Light é dirigida pelo Sr. Israel Cóppio. Um velho servidor da Cia.,
José Domingues Branco”. (BONDESAN, 1967: pág 82).

Estes melhoramentos, que acontecem nas primeiras décadas do século XX, serão
observados por Simone Narciso Lessa, quando afirma que, ainda em século anterior,
verificava-se uma postura intervencionista por parte do Estado em relação à ordenação do
espaço urbano, sendo que neste momento a preocupação baseava-se principalmente pelos
órgãos responsáveis pela saúde pública:
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“os órgãos de saúde publica, a partir do século XIX, assumiram uma
posição de polícia sanitária, com medidas intervencionistas, como a
demolição de cortiços, cocheiras, policiamento de estalagens, entre outros
visando o saneamento das cidades, invadindo a privacidade, causando
revoltas. Era o nascimento da Vigilância Sanitária, presente até hoje em
nossas cidades”.(LESSA, 2003: pág 48).

Ainda, segundo a autora,

“os problemas urbanos não mobilizaram somente as autoridades das
grandes cidades do Brasil e do mundo, mas também verificamos nas
pequenas e médias cidades, como foi o caso de São José dos Campos, a
preocupação com a ordenação do espaço urbano e das posturas de seus
cidadãos. Verificamos, desde o final do século XIX e mais especificamente
no inicio do século XX, uma preocupação da administração pública de São
José dos Campos com o espaço urbano. Esta preocupação não se deu
arbitrariamente, mas estava diretamente ligada ao contexto da higienização
e das intervenções urbanas deste período”.(IDEM).

Dentro de uma política de urbanização baseada em uma filosofia sanitarista, em São
José dos Campos, estas medidas concretizam-se com a criação dos Códigos de Posturas
Municipais:

“Em São José dos Campos, os Códigos de Posturas Municipais de 1862 e
de 1887, demonstravam uma preocupação com o ordenamento do espaço
urbano, alinhamento das ruas e das casas, segurança pública, tendo o
escravo como centro desta questão. Estes códigos preocupavam-se também
com a salubridade, voltando-se à manutenção da limpeza e da higiene de
locais públicos e privados”.(LESSA, 2003: pág 49).

As disposições contidas nos Códigos de Posturas Municipais, segundo a historiadora
Maria Aparecida Chaves Papali, seriam elaboradas com estas finalidades:

“Estes códigos tinham como centro da preocupação, as estradas, a presença
de animais nas ruas, o ordenamento do serviço dos trabalhadores negros que
vendiam seus produtos à noite nas ruas da cidade, bem como, as primeiras
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normas para as construções de obras e edificações. Representaram um
primeiro ato do pensamento urbanístico em São José dos
Campos”.(PAPALI, 1996: pág 88).

O espaço público é delimitado neste momento, sendo que os mesmos recebem
projetos de embelezamento e infra-estrutura, porém, o que vamos constatar mais adiante é que
muitos desses espaços iriam permanecer abandonados pelas administrações públicas até a
segunda metade da década de 30.

“No começo do século, verificamos transformações importantes na cidade,
a isenção de impostos e outros incentivos trouxeram as primeiras fábricas
na década de 20. Foi determinado pela câmara joseense que as construções
deveriam deixar reservado um local para ajardinamento, um espaço para
áreas verdes. Neste momento surge a preocupação com as áreas verdes
públicas a criação ou melhoramentos de praças e jardins da cidade”.
(IDEM).

Embora a criação do Código de Posturas Municipais subentendesse uma intervenção
mais significativa dos órgãos públicos frente às condições urbanísticas, vemos que, em quase
sua totalidade, os mesmos não aconteceram efetivamente.
Em 1930, por ocasião da visita de um aluno da Faculdade de Medicina de São Paulo,
João Ferraz Amaral, foi elaborado pelo mesmo um relatório detalhado sobre as condições
sanitárias da cidade.
Ele fez vários apontamentos técnicos, tirou um grande número de fotografias, fez um
levantamento de campo e de dados da prefeitura municipal.
As menções do graduando de Medicina demonstraram uma cidade de São José dos
Campos completamente desprovida de recursos e aparatos para uma estação de cura.
Constata-se, também, um descaso da prefeitura, com a ordenação e manutenção dos
espaços públicos, onde se insere, neste contexto, a Praça Afonso Pena:
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“São José dos Campos oferece o aspecto de cidade pobre, pobre na
aparência material – prédios em geral velhos, ruas sem arborização e sem
calçamento, ausência absoluta de praças ajardinadas, igrejas sem exceção
paupérrimas, infinidade de terrenos baldios, etc...”.(AMARAL, 1930: pág
142).

Algumas iniciativas realmente significativas do poder público, no sentido de uma
nova ordenação do espaço público da cidade de São José dos Campos, acontecem no começo
do governo de Getúlio Vargas, após o golpe de 1937, quando o mesmo instaura o chamado
“Estado Novo”.
O Zoneamento Sanitário de 1938, que dividia a cidade em quatro áreas, ou seja, as
zonas comercial, residencial, sanatorial e industrial, trazia consigo uma nova tentativa em se
estabelecer no município parâmetros para uma ordenação do espaço urbano, segundo as novas
diretrizes do Governo Central, fato este comprovado por Luis Laerte e Ana Maria:

“Nesse mesmo período, o poder Executivo fixou novos limites para os
perímetros urbanos e rurais e uma nova subdivisão para o zoneamento
territorial; envolvendo quatro zonas já definidas, ou seja, comercial,
industrial, residencial e sanatorial. Nessa medida do Prefeito Francisco José
Longo, a Zona Sanatorial foi ampliada, anexando-se a ela todo o espaço
compreendido pelo Campo do Putim, posteriormente doado ao Ministério
da Aeronáutica. Foram definidas também normas para denominação das
vias públicas, numeração, emplacamentos e registros de ruas
particulares”.(SOUSA e SOARES, 1998: pág 70 e 71).
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Fig 10: Ato n 14.
Fonte: Arquitetura Sanatorial, Tânia Bittemcourt (1998).

Faz-se necessário estes investimentos em infra-estrutura da cidade, segundo Simone
Lessa, entre as décadas de 30 e 40, principalmente pela constatação de um demasiado
aumento demográfico, e desta forma, necessita-se urgentemente de um planejamento de seu
espaço urbano:
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“São José dos Campos passou, de 1930 a 1945, por muitas transformações.
Um processo de aparelhamento com equipamentos urbanos inicia a
construção da infra-estrutura necessária a sua industrialização que então se
iniciava. Na década de 30, São José dos Campos já contava com 29.283
habitantes e a área do município era de 959 quilômetros quadrados, sendo o
perímetro urbano de 5 km quadrados. Diante deste contexto, em 10 de
março de 1932, pelo Ato nº 110, São José dos Campos passou a contar com
um plano de zoneamento que a dividia em três zonas territoriais: a
comercial, a sanatorial e a residencial e em sua ratificação em 1938, foi
acrescida da zona industrial. (...) Este foi um momento de grande
transformação da forma urbana da cidade. Esta transformação representa a
primeira intervenção propriamente urbanística em São José dos Campos. O
urbanismo sanitarista passou a segmentar a cidade num processo
disciplinador, nos moldes tratados anteriormente. O principal objetivo do
zoneamento sanatorial era segregar para a periferia da cidade os
alojamentos para os doentes”. (LESSA, 2003: pág 63).

Fig 11: Obra na Praça Afonso Pena, década de 30.
Fonte: DPH (PMSJC).
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Concomitantemente às idéias de intervenções sanitaristas no planejamento urbano
das cidades, as soluções urbanísticas passaram a serem marcadas, nos séculos XIX e XX, pela
experiência da Modernidade4.
Um dos fatos marcantes do intervencionismo sanitário na urbanização de São José
dos Campos encontra-se na abertura da Avenida São José, fato este observado por Simone
Lessa:

“A tragédia da doença que se abatia sobre a cidade, num misto de aflição e
euforia reformadora, teve na abertura da Avenida São José, um momento
importante na ação do urbanismo sanitarista. A rua suja e o casario que
obstruía a abertura da cidade para o banhado vêm abaixo e dá lugar a uma
moderna avenida”.(LESSA, 2003: pág 65).

Este período singular da história da cidade torna-se um momento interessante da
história da cidade pelas suas contradições: a doença, tragédia particular para muitas famílias, é
também utilizada como um fator de desenvolvimento do município.
O que se vê por parte das autoridades sanitaristas é uma crescente preocupação no
que diz respeito ao ordenamento do espaço urbano e melhorias em sua infra-estrutura.
O jornalista e escritor Altino Bondesan, em seu livro comemorativo do bi-centenário
da cidade de São José dos Campos, percorre, através de estórias retratadas com fidelidade
jornalística, fatos e acontecimentos da cidade e seus respectivos personagens, durante esses
anos, quando a Fase Sanatorial é contada através de artigos que nos dão uma visão da época,
com suas devidas características, e os relatos vão desde a preocupação com a higienização da
cidade até o seu aspecto de embelezamento:

4

Modernidade: ideário ou visão do mundo que está relacionado ao projeto de mundo moderno, empreendido em
diversos momentos ao longo da Idade Moderna e consolidado com a Revolução Industrial.
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“Em 1906, diante das reclamações sobre a falta de desinfecção de casas
antes ocupadas pelos doentes, o Inspetor do 5° Distrito Sanitário oficiava,
informando a Câmara de São José que logo viria, com seus auxiliares, a fim
de tomar as providências cabíveis. O vereador José Sidney, em 1907,
indicava à Câmara, que oferecesse grátis o terreno necessário a que uma
associação construísse um sanatório para tuberculosos, gozando isenção de
imposto predial, se erguido no perímetro urbano. (...) Doente rico ia para o
sanatório. Doente modesto ia para as pensões sanatoriais. Os mais pobres
formavam republicas. As casas eram baratas, não havia dificuldade em
conseguir uma, em plena Avenida 24 de Outubro, onde o prefeito Dória
mandava plantar cedrinhos, em canteiros centrais.(...) Em determinado
momento os doentes passaram a dar a tônica na vida de São José dos
Campos. De sua debilidade vinha a potência financeira da cidade. De sua
presença se beneficiava a prefeitura, com um orçamento duplo, o que
arrecadava normalmente e o que vinha do Estado, em valor igual ao da
receita tributária, como veremos adiante.(...) Um dia o Brasil fará justiça a
Armando Sales Oliveira, um de seus mais lúcidos estadistas. Foi em seu
governo, em 12 de março de 1935, pelo decreto 7007, que São José dos
Campos se tornou Estância Hidro-Mineral e Climatérica. Por essa lei, a
cidade passaria a ter um aparelhamento completo de profilaxia e tratamento
da tuberculose, em moldes científicos.(...) Foi criado um Pavilhão da
Higiene, para lavagem e desinfecção de roupas, escarradeiras, objetos. A
cidade foi dividida em zonas (industrial, residencial e sanatorial), prevista a
mudança, para esta, de pensões e sanatórios existentes no centro comercial e
residencial. (...) Foi aí então, que Narciso me convidou para conhecer a
zona sanatorial. Fomos de carro. Depois de percorrer um quilometro de
estrada de rodagem, atingimos a alameda, à sombra de cerrado bambual.
Deslumbramento. Jamais vira, em minha vida, coisa tão
bonita”.(BONDESAN, 1967: pág 37, 39, 40 e 42).

O período das administrações sanitaristas foi compreendido entre os anos de 1935 a
1962 e caracterizou-se pela forte presença dos chamados Prefeitos Sanitários, em sua maioria
médicos, mas contando também com a presença de engenheiros.
As efetivas intervenções do poder público, amplamente apoiado pelas instâncias
estaduais e federais, retratadas sejam pelo Código de Posturas Municipais de 1862 e 1887 ou
mesmo pelo Zoneamento Sanatorial de 1938, trouxeram, de certa forma, o progresso à cidade.
O urbanismo sanatorial foi importante para o desenvolvimento de São José dos
Campos, uma vez que foi o responsável pela criação de uma infra-estrutura urbana que deu
suporte para a implementação da industrialização que se seguia, bem como a utilização de
conceitos e práticas de urbanização caracterizadas na época como projeto de modernidade, o
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que na verdade permitiu, de certa forma, a continuidade da utilização dos espaços, por
permitir a funcionalidade dos mesmos, pré-concebidos no período anterior.
Segundo Simone Narciso Lessa,

“O projeto de modernidade no qual se insere o urbanismo, se configurou
como campo utópico de produção do futuro através do projeto e do
planejamento, ou seja, a superação do estado de natureza. Podemos dizer
que o século XX assistiu a formação de uma“ ciência da cidade ”, a
urbanística, que deu as bases de constituição do urbanismo”.(Lessa, 2003:
pág 56).

3.4 - Do Império a Republica: as mudanças na utilização dos espaços
públicos.

O constante movimento de pessoas que utilizam o espaço da Praça Afonso Pena, seja
apenas como passagem ou mesmo um local de exercício de suas atividades, nos remetem a
questionamentos acerca da utilização desses mesmos espaços em diferentes épocas dentro do
desenvolvimento da cidade.
A utilização dos espaços públicos, bem como os conceitos de propriedade préconcebidos no período colonial, ganham um novo significado com o advento do século XX e
conseqüentemente, pelo acréscimo populacional causado pelas mudanças das relações sociais
e de produção.
Em trabalho desenvolvido por Raquel Rolnik sobre a cidade de São Paulo e sua
legislação, política urbana e política de territórios, a autora nos dá uma visão esclarecedora
destas mudanças que acontecem principalmente nas grandes cidades brasileiras.
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Ao abordar o desenvolvimento de São Paulo, que de um burgo acanhado tornar-se-ia
na metrópole do café, a autora retrata as transformações nos conceitos de apropriação dos
espaços, que refletiam as diferenças sociais e de poder, bem como no da utilização dos
espaços públicos, agora inseridos dentro de um contexto de funcionalidade relacionado com o
modo de produção vigente.

“A explosão demográfica do período, fruto principalmente da imigração
estrangeira, por si só não explica a transformação da cidade: mais do que
crescer e aumentar a complexidade de sua administração, São Paulo se
redefiniu territorialmente. A emergência da segregação como elemento
estruturador da cidade foi uma das principais mudanças que ocorreram no
período. A partir daí, a segregação urbana seria determinante para a fixação
de valores no mercado imobiliário e para a expressão política da disputa do
espaço pelos grupos sociais”. (ROLNIK, 1997: pág 28).

A convivência entre a população livre e a escrava, no contexto colonial, acontece de
forma natural, uma vez que a separação encontra-se na condição civil que cada um carrega.
Desta forma, segundo Rolnik, não havia uma preocupação em fazer das residências
um local de interação com a sociedade. A casa era então uma unidade de produção e
consumo, que abrigava a família, agregados e escravos.
Segundo a autora,

“era na rua, e não dentro da casa, que a família se socializava: os homens,
no dia a dia dos largos e praças; as mulheres, nas procissões e festas
públicas. Nas ruas, e mesmo dentro das casas, a proximidade de condições
sociais distintas não parecia produzir perigo ou ameaça, pois as distâncias
morais supriam as distâncias físicas, o rigor dos sinais de respeito e
hierarquia e as diferenças no vestir corrigiam a familiaridade da vida
coletiva. Os limites entre os grupos sociais eram clara e rigidamente
definidos: na vida dos senhores e escravos não havia qualquer dimensão em
que não estivesse expressa a relação de dominação. A fronteira, neste caso,
era delimitada pela inumanidade do escravo, definido pelo senhor como
uma máquina de produzir de sua propriedade. Por isso o espaço do escravo
era dentro do território do senhor, dominado pela força e violência física,
marcada por diferenças culturais e pela cor de sua pele e desumanizado por
um discurso etnocêntrico”.(ROLNIK, 1997: pág 30 e 31).
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No entanto, a transformação do espaço físico doméstico em sua relação com a rua
ocorre ainda em meados do século XIX, aparecendo antes de tudo nas casas mais abastadas:

“Em primeiro lugar, as casas de porão alto distanciaram a sala dos olhares
estranhos, acelerando o desaparecimento das rótulas e gelosias. Nas
fachadas, as vidraças de vidro importado da Inglaterra substituíram as
janelas fechadas com tábuas de madeira e permitiram a entrada de luz na
casa. Ao mesmo tempo, e provavelmente por esta razão, apareceram os
recuos: inicialmente o afastamento lateral separou a casa do lote e
edificação vizinhos para, em seguida, avançar em direção do isolamento
total da casa dentro do lote. No interior da casa apareceram corredores e
uma sala de visitas, espaço paramentado para receber um público
selecionado. Uma profusão de objetos decorativos surge então na casa rica:
vasos de flores, caixa de música, relógios de mesa ou parede, espelhos de
cristal, bibelôs, jóias e tapetes orientais. Esta sala de visitas decorada
configurou um primeiro movimento de redefinição territorial das elites, o
que desponta aqui é uma região publica no interior da casa, que
progressivamente vai se opor ao espaço da rua. Se a rua mistura grupos
sociais, origens e sexos, a sala de visitas seleciona as misturas permitidas.
Esse movimento coincidiu também com a intensificação do espaço da rua
como espaço de circulação por excelência”.(IDEM).

Ao tratar-se destas mudanças relacionadas ao espaço da casa, a autora deixa claro
que é importante afirmar que o movimento tinha um duplo sentido.
Se por um lado, pretendia-se retirar o convívio dos homens de bem da mistura das
ruas, criando espaços exclusivos para isso no interior das casas (a sala de visitas e os
escritórios) e fora destas (cafés, salões e clubes privativos), por outro, iniciou-se também
neste movimento um conflito histórico entre a apropriação da rua como espaço de circulação
e todos os demais usos, automaticamente excluídos.
Sobre esse espaço de circulação, amplamente discutido na época, salienta Rolnik:

“O tema do tráfego/trânsito urbano introduziu também o conceito da
velocidade variável na cidade: não bastava apenas passar pelas ruas; era
preciso fazê-lo de forma cada vez mais rápida. A questão apareceria quando
os pés, ou os lombos dos burros foram substituídos por seges ou carroças
cada vez mais velozes. O ritmo, as formas de olhar e a atenção diferenciam-
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se totalmente de acordo com o meio de locomoção. O caminhante
estabelece um diálogo com os elementos presentes na rua, em função do
tempo que permite troca, reciprocidade e outras conversas de gestos ou
simplesmente olhares”.(ROLNIK, 1997: pág 32).

É interessante a contemporaneidade desta colocação de Raquel Rolnik ao abordar a
questão da velocidade variável da cidade já presente neste momento, uma vez que esta mesma
velocidade é, com certeza, principalmente nos dias atuais, uma das variáveis condicionantes
de nossa falta de apreensão do lugar em que vivemos.
Uma vez condicionados a não percebermos alguns elementos importantes da cidade
na qual estamos inseridos, somados ao nosso desinteresse por nossa própria história, faz-se,
desta forma, com que a mesma se torne “invisível” aos nossos olhos.
De acordo com a Arquiteta Paula da Cruz Landim,

“No final do século XX, a velocidade, a racionalização e a tecnologização
são algumas das características da cidade contemporânea que parecem levar
a uma virtualização do espaço urbano. A rua principal, a avenida, antes um
espaço de convívio, passa a ser tão somente um espaço de circulação entre
um edifício e outro. A velocidade é sempre almejada, a rua passa a ser um
espaço de congestionamento e do medo, compartimentada em uma fileira
sem fim de letreiros e outdoors feericamente iluminados”.(LANDIM, 2003:
pág 38).

O Código de Posturas de 1875 da cidade de São Paulo, segundo Raquel Rolnik
(1997, pág. 34), trazia a preocupação com a fluidez no trânsito das ruas.
O impedimento de outros usos também se mostrou presente na proibição de colocar
quaisquer objetos para fora ou pendurados nas portas, em ter animais atados às portas, janelas
e argolas ou a colocação de madeiras, andaimes ou materiais de construção na frente das
casas.
Outra dimensão importante era a demarcação do espaço publico em relação ao
espaço privado, que aparece no Código tanto pela obrigatoriedade de obedecer ao
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alinhamento definido pelo município, como pela obrigatoriedade de cercar os terrenos com
muros de 2 metros de altura quando estivessem vazios.
Se, anteriormente, no período colonial, o espaço publico estava longe de oferecer
hábitos de convívio burguês, por suas precárias condições de uso, na virada do século XIX o
espaço foi redefinido.
O espaço público, equipado pela recém-instalada iluminação urbana à gás,
redesenhado pela regularidade das fachadas e transformado em espaço de circulação
exclusiva, foi redimensionado pela sociedade do café:

“Trata-se, porém, de um novo espaço público, limpo, exclusivo e onde
impera a respeitabilidade burguesa. A partir deste momento seria uma das
metas essenciais da política urbanística expressa na legislação”.(ROLNIK,
1997: pág 34).

3.5 - O Estado Novo e a Praça Afonso Pena.

Em São José dos Campos, quando se fala em mudanças significativas de sua
estrutura urbana nas primeiras décadas do século XX, não há como desassociar tais mudanças
sem mencionar o período das intervenções públicas do Estado Getulista (1930) na cidade.
Neste momento, caracterizado pelos interventores nomeados por Vargas, esse
processo autoritário refletiu, em São José dos Campos, através da nomeação de uma Junta
Governativa, composta por Ruy Dória, Arnaldo Cerdeira e Austin Tibiriçá, em substituição ao
Prefeito João Cursino.
Segundo os historiadores Luis Laerte Soares e Ana Maria Santos Sousa,
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“Desde as primeiras décadas do século XX, São José dos Campos mantinha
uma estrutura sanatorial, exemplificada pelos Sanatórios Vicentina Aranha
e Vila Samaritana e também por uma rede de pensões sanatoriais, sem,
contudo, aparelhar-se convenientemente para ser um centro de tratamento
de tuberculosos. A partir da ascensão de Vargas, várias correntes joseenses
demonstraram aos interventores Federais as precariedades urbanas e,
sobretudo, a necessidade de segregar em instalações sanatoriais o grande
numero de desvalidos, cada vez mais crescente, que buscavam a cura em
São José dos Campos. A política centralizadora de Vargas encontrou em
São José dos Campos fecundidade entre a elite, tão afeita ao
coronelismo”.(SOUSA e SOARES, 1998: pág 51).

Um importante meio de comunicação da época evidencia a precariedade dos espaços
públicos da cidade, contrapondo a sua situação de candidata a uma futura elevação à estância
climatérica e conseqüentemente apta para tal utilização:

“No inicio da década de 30, o perímetro urbano de São José dos Campos
ocupava uma área de aproximadamente cinco quilômetros quadrados.
Concentrava a maioria das edificações na área central, composta por ruas
estreitas e empoeiradas. Havia muitos casebres e precariedade na
distribuição de água. Além do precário abastecimento de água, por não ter
calçamento, as ruas ficavam insuportavelmente empoeiradas. Alertava o
jornal Correio Joseense”.(IDEM).

Todavia, o descaso com as condições precárias de infra-estrutura da cidade perdurou
até o momento em que, através do Decreto 7.007, de março de 1935, foi elevada à condição
de Estância Climatérica.
Com a aquisição de verbas especiais para execução de projetos de saneamento e
abastecimento de água, São José dos Campos poderia realizar as obras necessárias para se
firmar como uma “Estância Sanitária Moderna”, no cenário estadual e nacional.
No entanto, uma intervenção mais significativa do poder local sobre a malha urbana
irá acontecer já em 1932, na administração de José Domingues de Vasconcelos:

64

“Sob a alegação de resguardar a estética da cidade, evitar a promiscuidade
entre tuberculosos e sadios e também destinar um espaço específico da
cidade para a instalação de pensões sanatoriais e sanatórios, o administrador
joseense determinou que a Estação Climatérica fosse dividida em três zonas
territoriais: Comercial, Sanatorial e Residencial. No entanto, esse Ato foi
levado à aprovação do Departamento da Administração Municipal, órgão
vinculado à Interventoria Federal. E de ordem daquela repartição palaciana,
a zona urbana dividiu-se em quatro zonas: Industrial, Comercial, Sanatorial
e Residencial”.(SOUSA e SOARES, 1998: pág 55).

A partir deste decreto, o que se constata nas administrações que se seguem, é uma
intensificação de desapropriações na área central da cidade para a retificação e alargamento
do traçado urbano, a regulamentação para os serviços de esgotos e, sobretudo, o cumprimento
da legislação sanitária estadual.
Uma das mais polêmicas intervenções da administração local na mudança da
estrutura urbana joseense é, sem sombra de dúvida, a abertura da Avenida São José,
concretizada no governo de Francisco José Longo:

“A abertura da atual Avenida São José embaraçava os cirurgiões urbanos, a
partir da gestão de Rodolfo dos Santos Mascarenhas. Vários
administradores debruçaram sobre seu contorno e denominação. Seu
traçado exigiu a demolição de várias gerações de edificações. Esquadros e
marretas trituraram o passado atrasado, empobrecido, tortuoso e estreito
daquela que viria a ser uma das principais artérias urbanas de São José dos
Campos”.(SOUSA e SOARES, 1998: pág 57).

Até agora, apesar de consideráveis mudanças realizadas na estrutura urbana
joseense, patrocinadas pelos governos sanitaristas, há de se atentar pela problemática da Praça
Afonso Pena, que até a metade da década de cinqüenta, estava abandonada pelo poder
publico.
Em uma nota editada por um importante veículo de comunicação da cidade, já em
1935, a preocupação dos moradores pelo estado de abandono da praça se faz evidente:
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“O mau estado de conservação da Praça Afonso Pena – Os moradores da
Praça Afonso Pena reclamam, por nosso intermédio, contra o péssimo
estado de conservação daquele logradouro público, que está sendo tomado
por um intenso matagal, desde há muitos meses. Endereçamos, pois, a
presente reclamação ao digno senhor Doutor Prefeito, certos de que s. s.
determinará uma providência, atendendo ser a mesma procedente. E, já que
estamos tratando da Praça Afonso Pena, lembraríamos ao Doutor
Leovigildo Trindade, a conveniência de mandar retirar dali aquelas cercas
de arame que só servem para agravar o aspecto da Praça, restabelecendo,
assim, o trânsito de veículos nos seus cruzamentos, sem prejuízo algum para
quem quer que seja. Se de futuro a Prefeitura pretende transformar aquela
bela Praça em um grande jardim, então s. s. mandará interditar que
atravessam-na, a fim de executar o seu programa de urbanização. Enquanto
isso não se fizer, entendemos não se justificar o cerco ali existente nos seus
quatro cantos”.(CORREIO JOSEENSE, 04 de junho de 1935).

No período entre as décadas de 40 e 50, o trabalho de Ana Maria Santos Souza e
Luis Laerte Soares, “Modernidade e Urbanismo Sanitário de São José dos Campos”, traz
informações interessantes sobre a utilização do espaço da Praça Afonso Pena, localizado
numa área nobre do centro.
Segundo os autores,

“O privilegiado espaço da Praça Afonso Pena, na década de 1950, era a
parcela urbana relegada ao abandono e aos devaneios das autoridades
públicas. Esse quadrilátero que traduz através de sua planeza, a topografia
joseense, mereceu em décadas anteriores, arrojados projetos paisagísticos,
coadunados aos princípios modernizantes. Projetava-se construir uma bela e
ampla praça, sua paisagem constituir-se-ia num arejado trajeto que a levaria
até ao futuro prédio da Prefeitura Municipal”.(SOUSA e SOARES, 1998:
pág 92).

Uma outra situação enfatizada por Ana Maria e Luis Laerte, diz respeito ao fato do
espaço da Praça Afonso Pena, até então freqüentado por doentes tísicos, ser alvo de atitudes
preconceituosas por parte das autoridades locais e estaduais, num claro desrespeito às pessoas
que ali permaneciam.
Num evidente ato de intolerância, o então governador do Estado de São Paulo,
Adhemar de Barros, sugere que o espaço da praça Afonso Pena seja utilizado pela elite
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joseense para a construção de uma praça de esportes, uma vez que a mesma pleiteava junto ao
Estado uma área para a sua realização:

“De acordo com o depoimento de Sérgio Weiss, no final da década de 40,
uma significante parcela da elite joseense, da qual o depoente era membro,
interessou-se pela construção de uma praça de esportes. Esses ilustres
joseenses ambicionavam obter gratuitamente da Administração Pública, um
espaço para a prática esportiva. Solidário à nobre causa dos requintados
desportistas joseenses, o chefe do executivo paulista, Adhemar de Barros,
num claro sinal de descaso com a Estância Climatérica, ofereceu-lhes a
Praça Afonso Pena. No entanto, estarrecidos e ajuizados, rejeitaram a oferta
do Governador do Estado. Segundo Weiss, a elite preferiu construir a praça
de esportes, destinada à alta sociedade joseense, nas proximidades da antiga
estação de cargas. Surgia o Tênis Clube”.(SOUSA e SOARES, 1998: pág
92, 93).

Ainda sobre a utilização do espaço,

“Cogitou-se naquela época, em matéria do Jornal Correio Joseense, a
construção de um Terminal Rodoviário, boato rapidamente desmentido pelo
próprio editor, contrário a idéia”.(SOUSA e SOARES, 1998: pág 93).
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Fig 12: Praça Afonso Pena, década de 30.
Fonte: DPH (PMSJC).

3.6 - A acolhedora Praça Afonso Pena

Apesar de sua localização privilegiada, localizada no coração do centro da cidade, a
Praça Afonso Pena não recebia, por parte das prefeituras sanitárias, a atenção merecida.
Seus inúmeros projetos de utilização ou simplesmente não saiam do papel, ou
caminhavam a passos lentos.
Em uma nota de prestações de contas, divulgada pelo jornal Correio Joseense, o
prefeito sanitário Doutor Tertuliano Delfim Júnior, esclarece, em relatório emitido na ocasião
de seu pedido de exoneração, os “avanços” conseguidos frente ao projeto de embelezamento
da Praça Afonso Pena, deixando claro que a questão da infra-estrutura dos espaços públicos
urbanos, principalmente as praças, eram sempre transferidas de um governo para outro:
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“As obras de embelezamento na Praça da Matriz, Praça Afonso Pena, estão
prosseguindo paulatinamente, obedecendo a plano estudado e orçamento
certo, correndo as despesas pelas respectivas verbas e pelos saldos de
eventuais. Consegui o fornecimento gratuito de plantas necessárias para a
arborização dos jardins públicos, fornecidas pelo Horto Florestal do Estado,
cujo transplante será feito em ocasião oportuna. Iniciei a campanha popular
a fim de obter bancos para os jardins públicos, havendo colocado nas praças
adjacentes a Avenida João Guilhermino, bancos que se encontravam
abandonados no depósito da Prefeitura”.(CORREIO JOSEENSE, 11 de
Fevereiro de 1951).

Esquecido pelos governantes até então, o espaço da praça, anteriormente às
modificações citadas acima, passava a ser, naquele momento, uma alternativa de lazer para a
cidade.
Local de instalações de circos nas décadas de 30 até 50, as Praça Afonso Pena e a
Praça Valeriana eram umas das poucas fontes de entretenimento popular da época.
De acordo com Altino Bondesan, a opção de se utilizar o espaço da praça acontece
devido ao fechamento de umas das poucas formas de entretenimento da população:

“Fechado o teatro S. José em 1940, a cidade ficou sem cinema vários
meses. O povo ia ao circo armado na Praça Afonso Pena, especializado em
dramalhões. Mas o comércio protestava contra as contas atrasadas. O
dinheiro ia todo em circo. A prefeitura cassou a licença do Liendo &
Simplício. Outros circos famosos: Aretusa e Piolim”. (BONDESAN, 1967:
pág 77).

A chegada do circo Liendo & Simplício à cidade, em 1942, foi noticiada assim por
um veículo da imprensa local:

“Circo Liendo & Simplício – Fez, dia 20, sexta-feira, sua reestréia nesta
cidade, o popular circo Liendo & Simplício, já bastante conhecido do nosso
público, pois não data de muitos meses a sua passagem por esta localidade,
onde levaram a efeito cerca de 30 espetáculos. Além dos trabalhos de
picadeiro propriamente ditos, apresenta o circo Liendo & Simplício
apreciável números de peças teatrais cujo desempenho tem sempre agrado,
concorrendo para firmar o renome do simpático conjunto que tem sobre si a
responsabilidade dos principais papeis. Ainda agora, na sua estréia, com
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grande êxito foi levada a cena a empolgante peça em três atos – Os
Transviados, original de Amadeu Amaral, da Academia Brasileira de
Letras. Para hoje está anunciado novo e variado espetáculo, no qual, como
de costume, Simplício deleitará a platéia com seus contos e anedotas
regionais”.(CORREIO JOSEENSE, 22 de fevereiro de 1942).

Fig 13: Circo instalado na Praça Afonso Pena.
Fonte: DPH (PMSJC).

Paralelamente, nota-se que as outras opções de lazer da cidade eram compostas por
clubes privados, como a Associação Esportiva São José, um dos mais conceituados da época,
e o Klaxon Club, direcionados a associados de maior poder aquisitivo, ou seja, a elite
joseense.

“O Klaxon Club era o clube onde a sociedade da época se reunia.
Localizava-se na Rua XV de Novembro e tinha como sócios muitos
comerciantes que se reuniam ali para tratar dos interesses do comércio da
cidade. Alguns dos sócios eram os senhores Dr. Renato Becker, Dr. Ruy
Dória E Sr. Mário Martins Pereira, um dos filhos do Português Ezequiel
Martins Pereira, proprietário da máquina de beneficiar arroz”.(CORREIO
JOSEENSE, 12 de Dezembro de 1937).
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Em 1955, a praça Afonso Pena recebeu um ajardinamento, executado por Gregório
Gurevichi, de linhas assimétricas, considerado na época como moderno, ousado e futurista,
bastante aprovado pela comunidade de São José dos Campos.
Um acontecimento muito comemorado pelos munícipes, dado a situação de
abandono do importante espaço público, foi assim noticiado pelo jornal Correio Joseense:

“A inauguração do jardim da Praça Afonso Pena – Recebemos ontem, da
Prefeitura Sanitária, um convite para assistirmos a inauguração do jardim da
Praça Afonso Pena, que deveria ocorrer às 20 horas. O adiantado da hora
não nos permite maiores comentários sobre a solenidade, cujo programa
desconhecemos. Registramos, porém, com a maior satisfação, o fato pelo
qual de longa data vínhamos nos debatendo, mesmo porque sempre
admitimos não ser possível viver eternamente abandonada aquela belíssima
praça. Na gestão do senhor Antenor Nascimento Filho, em uma das sessões
da Associação dos Filhos e Amigos de São José dos Campos, sugerimos
que fossem plantadas, dentro de um plano já estabelecido para o
ajardinamento, as arvores que ali se encontram, o que contribuiria de
maneira bastante expressiva, para o embelezamento da Praça. O
ajardinamento ora feito, em princípio desaprovamos, porquanto ainda
pertencemos à escola antiga, quando ainda não se admitia a mutilação das
simetrias, dentro do espírito propriamente clássico. De início, não nos
satisfez as modificações estéticas dos canteiros, pela sua deformação, que
obedeceram as formas e os princípios futuristas. Entretanto, forçoso é
confessarmos que até certo ponto modificamos o nosso ponto de vista,
dado, talvez, o aspecto do seu conjunto e o elevado numero de plantas, que
verdejantes e coloridas, deram vida ao jardim, oferecendo mesmo um
panorama invulgar pela sua beleza. Em relação pela sua iluminação,
também tivemos a oportunidade de assistirmos a uma experiência e
confessarmos que achamos interessante e que deve, pela disposição dos
postes, satisfazer à sua finalidade. De um modo geral, a Praça Afonso Pena
tomou um novo aspecto e está contribuindo de maneira brilhante e sugestiva
para o engrandecimento da parte urbanística. Que o público saiba defender
esse patrimônio da cidade, são os votos que formulamos”.(CORREIO
JOSEENSE, 16 de janeiro de 1955).

No entanto, no final do mesmo ano, foram roubadas 32 placas de metal dos bancos
da praça, com o nome de seus respectivos doadores, fato este que causou protestos por parte
da imprensa local:
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“Continuam as depredações dos nossos jardins públicos – Apesar dos
comentários da imprensa joseense, continuam as depredações aos bancos
dos nossos jardins públicos. Ainda esta semana foram arrancadas 32 placas
de metal dos bancos da Praça Afonso Pena, onde se lia os nomes de seus
doadores. Na Praça Cônego Lima, por incrível que pareça, foram
inutilizados dois bancos, numa demonstração de audácia e vandalismos de
seus desavergonhados autores, que na calada da noite, valendo-se da falta
de policiamento, dão vazão aos seus instintos de destruição. Da forma que
se vem registrando estas depredações, dentro em breve os nossos jardins
estarão totalmente destruídos, com graves prejuízos para o embelezamento
da cidade, que não pode assistir impassível a esses criminosos atos, que
devem e necessitam de um corretivo exemplar. A nossa Delegacia de
Polícia deve tomar urgentes providências, no sentido de bem zelar pelo
patrimônio da cidade, que se encontra a mercê da sanha de indivíduos
despidos dos mais elementares princípios de decência”.(CORREIO
JOSEENSE, 06 de novembro de 1955).

Fig 14: Praça Afonso Pena, década de 50.
Fonte: DPH (PMSJC).

Em 1958, recebeu uma nova iluminação, e em 1967, um projeto do então prefeito
municipal Elmano Ferreira Velloso, de valorização das praças.
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A partir da reforma da praça, passou a ser o local de encontro e de namoros da
juventude joseense, sendo que este comportamento gerou polêmica na cidade, sendo a praça
fechada às dez horas da noite.

3.7 - A Praça Afonso Pena Hoje

O espaço da Praça Afonso Pena, a partir da década de 70, tornar-se-ia palco de
eventos culturais, com a inauguração do anfiteatro e desde então, o local voltaria a ser
freqüentada pela população mais carente do município, que viam as apresentações realizadas
no espaço como um entretenimento de baixo custo.
A informalidade também se apresentava como uma característica marcante do local,
sendo que na mesma década, iniciou-se a feira hippie, um espaço onde artesãos podiam expor
e vender seus trabalhos.
Uma explicação para o aumento desta categoria de trabalhadores na cidade remete-nos
para o momento em que São José dos Campos começava a receber o incremento desta
população de “operários de fábricas”.
Segundo pesquisa, o princípio da atividade industrial em São José dos Campos, de
acordo com o arquiteto Ademir Pereira dos Santos, acontece ainda nas primeiras décadas do
século XX:

“Os registros disponíveis, apesar de dispersos e fragmentados, permitem,
ainda que vagamente, delinear uma peculiar paisagem fabril no cenário
joseense, antes do primeiro surto de crescimento urbano associado à
industria na década de 20”.(SANTOS, 2006: pág 36).

Ainda, segundo Santos,
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“A primeira industrialização foi caracterizada por empreendimentos fabris
liderados por capitalistas brasileiros ou imigrantes, egressos de outras
regiões do Estado ou da capital. Eram investimentos significativos em
termos de volume de capital e nível técnico, mesclando-se às fábricas
familiares e pequenas oficinas existentes”.(SANTOS, 2006: pág 35).

No entanto, a medida em que acontece esse principio de industrialização na cidade
(que até então se caracterizava por uma economia baseada na doença da Tuberculose,
amparada pelo complexo sanatorial e pelas pensões espalhadas pelo município), a chamada
“segunda fase” da industrialização em São José dos Campos, que aconteceria mais tarde, teria
um maior impacto sobre o município, devido à falência da Estância Climatérica e à
quantidade de indústrias que se instalariam aqui, a partir da chegada da Rhodosá de Rayon,
em 1946:

“No Brasil, a implantação de industrias, principalmente as transnacionais,
com a entrada do capital monopolista, a partir da década de 50, levou uma
expansão da industria da Grande São Paulo para o interior. O Vale do
Paraíba, particularmente São José dos Campos, além da capital, foi uma das
principais áreas de implantação das grandes corporações. Poderíamos citar
outras áreas do Estado de São Paulo, como Campinas e Baixada Santista,
mas nenhuma delas sofreu o impacto transformador nas proporções daquele
causado pela construção do corredor industrial da via Dutra. Neste
processo, a Dutra, o CTA e as industrias protagonizaram uma veloz
transformação da paisagem e dos elementos definidores do desenho de São
José dos Campos, incorporando-se à imagem da cidade, definindo sua
forma e estrutura urbana”.(LESSA, 2003: pág 110).

É evidente que todas estas transformações, que aconteceram em curtíssimo espaço de
tempo, motivadas pela entrada do capital estrangeiro através da implementação das indústrias
multinacionais e por investimentos em infra-estrutura na cidade, haveria também de se
apresentar em seus demais aspectos correlatos: a imigração interna e a expansão da área
urbana.
Segundo Simone Narciso Lessa,
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“A industrialização no Vale do Paraíba gerou uma forte migração intraregional. A população urbana cresceu. Cresceram os problemas urbanos e
sociais”.(LESSA, 2003, pág 123).

De certa forma, o espaço da Praça Afonso Pena, nos dias atuais, reflete esses
momentos históricos da cidade que, sendo assim, acaba por abrigar os “efeitos colaterais”
dessas políticas econômicas que começavam a serem implementadas no país a partir do
projeto desenvolvimentista de Juscelino Kubitscheck, na década de 50.
Sendo assim, hoje a praça caracteriza-se pelo seu caráter de informalidade: é o local,
assim como as demais praças, de grande quantidade de desempregados, que buscam, neste
tipo de trabalho informal, a sua sobrevivência.
Há também uma outra categoria de trabalho (este, porém, bem mais antiga), e que a
sociedade joseense, de maneira cínica, insiste em ignorar: a prostituição.
Exatamente não se sabe quando esta atividade começa a ser exercida no espaço da
praça Afonso Pena, no entanto, o escritor Altino Bondesan já constatava a mesma sendo
exercida na cidade desde a década de 30, momento este que algumas destas mulheres ainda
gozavam de certo prestígio e respeito na cidade:

“Adelaide, Mariona, Paraguaia, Rosa... Os nomes eram quase sempre os
mesmos. Vinham geralmente de Minas. Tinham uma história qualquer. Um
médico ou advogado o autor. Queria casar, mas as famílias, etc. Algumas
surgiam, iam-se. Outras gostavam do lugar, ficavam. Amasiavam. Ou
montavam casa própria, um quarto discreto, duas peças, nada mais. Havia
as do lugar, recebidas, acatadas, freguesas na loja, com conta mensal. Iam à
igreja, visitavam, nos finados, os mortos conhecidos. Aderbal gostava de
fingir sentimento por esta ou aquela. Bondoso ao extremo, enfeitava o
prazer comprado com ditos amorosos. Às vezes, como muitos outros, iam
visitá-las apenas para um dedo de prosa, honesta, sem deboche. – Adelaide,
estou triste com você. Dizem que você nem mais escolhe homem...Vai com
qualquer um...- Credo, Derba. Eu, não escolher homem...Está pensando que
sou mulher casada? Nunca me esquece o caso da diva. Veio de Campos,
também era bronqueada. Mas não fazia pneu. Fazia a vida. Tinha no peito,
um ronco...Mas era muito delicada, quem a visse na rua não havia de supor
por onde andava. Floriza era a mais antiga e respeitada. Adquiriu estado, no
fim. Tinha sua casa, na rua Major Antônio Domingues. Recebia visitas, sim,
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mas de amigos. Foi fiel a quem a tirou daquele mundo. Coitadas...Merecem,
também, uma palavra de gratidão...”.(BONDESAN, 1967: pág 47).

As mulheres estão lá, apesar da indiferença e de estarem, juntamente com os
trabalhadores informais, à margem da nossa sociedade.
À margem também se encontra a memória: o ícone de um importante momento
histórico de São José dos Campos (a Fase Sanatorial), que se refere à questão de símbolos que
nos remetem a um passado não tão distante, se encontra ignorado.
Não há nenhum esforço em se exaltar e trazer à luz àquilo que se encontra
materializado na forma de um busto, em um canto qualquer da praça.
O tal busto tem como homenageado um ex-prefeito da fase sanatorial de São José dos
Campos, o Dr. Nélson D‟Ávila, sendo sua confecção uma iniciativa da Comunidade Sírio
Libanesa da cidade, datada de dezembro de 1954.

Fig 15: Busto de Nelson D‟Ávila, na Praça Afonso Pena (2006).
Fonte: Particular.
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Sendo assim, a “marginalidade”, para mim, é o resumo da leitura da Praça Afonso
Pena: ela se expressa através de sua própria história, de descaso e abandono, na medida em
que as autoridades públicas sempre se mostraram desinteressados por este espaço público; se
expressa pela história de suas personagens, os marginais, anteriormente os doentes tísicos,
hoje são trabalhadores, mulheres e crianças.
A “sociedade”, desta forma, encontra-se na praça, são os que estão à margem desta
mesma sociedade: os desempregados, que vivem na informalidade; as prostitutas, ignoradas
por quase todos que adentram aquela praça; as crianças pobres descamisadas, que brincam,
em dia de calor, no chafariz recentemente construído.

“As praças marginalizadas - O velho centro concentrado em torno da praça
da Sé é hoje lugar da marginalização. (...) Escolhemos dois momentos
comunicativos desta praça: o do caipira que vem do interior trazendo ervas,
inúmeras, cada qual com uma etiqueta feita numa bela caligrafia. (...) Essa
foto é o contrário da segunda, na qual a câmera registrou os novos
pregadores evangélicos no instante gestual da propaganda, da ameaça do
Armaggedon, a batalha final entre o bem e o mal. (...) Um pouco mais
longe, na Praça Roosevelt – outro lugar de reunião dominical dos marginais
– um pobre diabo encontrou o arranjo ideal para repousar: dormir dentro do
seu carrinho de mão, dialeticamente transformado de instrumento de
trabalho móvel a sombreada cama imóvel”. (CANEVACCI, 2004: pág 227228).
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Fig 16: Chafariz da Praça Afonso Pena.
Fonte: COMPHAC (PMSJC).

Fig 17: Crianças brincam na Praça (2006).
Fonte: Particular.
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CAPÍTULO 4

A CIDADE E A MEMÓRIA

“O passado e o presente de São José dos Campos estão
ali, no Theatro São José.
Inerte, cansado com o passar dos anos, porém, sempre
ativo.
Aquele prédio é testemunha inanimada da história
desta cidade, é um pedaço desta própria história.
Nasce como Theatro, um sonho de um certo Coronel
João Cursino, porém, concretiza-se com o Coronel
Bertolino.
O tempo passa, e com ele também se vão os
espetáculos. O prédio agora é dos prefeitos e
vereadores.
Ele continua ali, apesar de muita coisa ao seu redor ter
se transformado; ele continua ali.
Quanta coisa já se foi, quantas cidades ele presenciou.
A São José provinciana, a São José da Tuberculose, a
São José das Industrias, a São José que há de vir...
Agora é local onde mora o conhecimento... Os livros
são seus mais ilustres residentes.
O tempo passa e com ele vão-se as pessoas, as cidades,
as coisas...
E quando ele se for, certamente estará nas nossas
lembranças, assim como está na dos nossos pais e,
quem sabe... Estará nas dos nossos filhos?”

João Rodolfo Nunes Machado.
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4.1 - O Teatro São José

Em minhas inúmeras passagens pela rua XV de Novembro, sempre me atentei para
uma construção antiga que me chamava à atenção pela sua constante movimentação dentro
daquele espaço significativo da cidade.
O prédio do antigo Teatro São José, que hoje abriga a Biblioteca Municipal, nasceu
para ter sua existência como ícone de um momento importante da história de São José dos
Campos, quando a elite local, em meados do século XX, iria procurar reproduzir, dentro de
suas dimensões, a “Belle Epóque” francesa do século anterior.
Neste momento, a história do Teatro também se relacionava com a história de
personagens de certo destaque no decorrer do desenvolvimento da cidade, em um período
marcado pela presença dos Coronéis, que detinham a hegemonia no cenário sócio-político de
São José dos Campos:

“Em 1907, na sessão do dia 24 de julho, o Coronel João Cursino apresentou
indicação propondo que a Câmara Municipal concedesse um auxilio de três
contos de réis, em letras do empréstimo municipal, à comissão encarregada
das obras da construção do prédio em que funcionaria o teatro São José”.
(Boletim de História / Câmara Municipal de São José dos Campos / Ano I –
Setembro de 1986).

Tal concepção da construção de um teatro em São José dos Campos, no início do
século da instauração da República é, de fato, um acontecimento curioso e que propõe uma
análise das mentalidades da época.
Para procurar entender as motivações de homens como o Coronel João Cursino e
Bertolino Leite Machado, pertencentes a uma elite minoritária da cidade, inspirados pelas
transformações realizadas em grandes centros urbanos como Rio de Janeiro e São Paulo, seria
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necessária a compreensão deste momento de modernização que a sociedade brasileira
vivenciava e que, com certeza, haveria de ter reflexos também em São José dos Campos.
Segundo Renato Ortiz,

“Era uma característica marcante do processo de modernização brasileiro,
na primeira metade do século XX, fazer mudanças não muito profundas na
sociedade, que não alterassem o seu status quo. O objetivo das elites, na
época, era reformular visualmente as cidades para terem acesso ao conforto
e comodidade oferecidos pela modernidade trazida da Europa. Deste modo,
o que tivemos foi um processo de modernização tímido e excludente, que
atendeu somente as necessidades da parte mais abastada da população,
sobretudo porque foi um progresso construído pelas forças conservadoras,
ávidas pela última moda ocidental, e que tentaram dar brilho à dura
realidade local”. (ORTIZ, 1988: pág 34).

Uma vez que as elites eram responsáveis por importar tais novidades do exterior para
o Brasil, dado o seu poder aquisitivo maior, pois eram elas que dominavam as estruturas de
poder, sua preocupação residia em adaptar a sociedade de forma que apenas elas tivessem
acesso a essas novidades, no caso, a modernidade material.
Vale a pena esclarecer o que vem a ser modernidade naquela época.
Segundo Pesavento,

“modernidade é o conjunto de novos conceitos, valores, ideais e desejos
relacionados às novas perspectivas propostas pelo desenvolvimento
tecnológico e ansiados como ideal de civilização pela burguesia ascendente,
principal empreendedora das obras”.(PESAVENTO, 1995: pág 115-127).

Podemos compreender a concepção do projeto de construção de um Teatro em São

José dos Campos, relacionada com a vaidade desta elite joseense?
Este projeto de modernização acontece, neste momento, de uma forma visivelmente
excludente, pois a maioria da população joseense seria constituída de classes populares
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alijadas de recursos mais significativos que pudessem caracterizar um mercado consumidor de
importância para a economia do município.
Por outro lado, constata-se, nesses primeiros anos, os esforços das administrações
públicas em dar à cidade uma infra-estrutura mais adequada para a instalação de indústrias na
cidade.
Segundo Ana Maria e Luis Laerte, a medida teria como objetivo atrair o capital fabril:

“em 1920, o então Prefeito Municipal, João Cursino, concedeu favores às
indústrias que se instalassem em São José dos Campos. O objetivo dessa
resolução era atrair o capital fabril e geração de empregos, principalmente
para mulheres. As concessões traduziam-se em isenção de impostos e,
doação de terrenos e cessão das habitações aos empregados”.(SOUSA e
SOARES, 1998: pág 47).

Também, segundo Santos:

“No período entre 1918 e 1939, em São José dos Campos, além do
desenvolvimento da indústria têxtil, há um crescimento no setor de produtos
minerais não metálicos, agropecuária e madeira. A Tecelagem é a primeira
grande indústria a se instalar no município. Depois dela surgem diversas
outras empresas da indústria leve como têxteis, cerâmica e alimentos, este
último a partir da pecuária leiteira, que se torna predominante na
região”.(SANTOS, 1993).

Ainda segundo Santos,

“é no final dos anos 20 que se inicia a fase de industrialização moderna com
capitais e técnicas aplicados na produção industrial. As indústrias aqui
instaladas sofreram influência dos planos governamentais de
desenvolvimento e industrialização. A mão-de-obra era abundante e de
grande importância para o tipo de industrialização de modelo
Fordista”.(IDEM).
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Sendo assim, seria a construção do Teatro São José parte de um plano de
modernização da cidade de São José dos Campos onde a preocupação com o controle de uma
futura classe operária consumidora estaria contemplada na divulgação desses novos valores
capitalistas através de mídias como o jornal, o cinema e o teatro?
A resposta a essa pergunta passa pela compreensão de como acontece o processo de
modernização excludente analisado pela formação do capitalismo brasileiro que, de acordo
com Florestan Fernandes, “é um capitalismo frágil, com uma divisão do mercado de bens
simbólicos que não consegue se expressar plenamente e com uma fraca divisão do trabalho”.(apud
ORTIZ, 1988).

Segundo Luiz Costa Lima,

“só podemos dizer que toda uma época é tipicamente capitalista quando a
satisfação de necessidades se acha, conforme seu centro de gravidade,
orientada de tal modo que, se imaginarmos eliminada essa forma de
organização, fica em suspenso a satisfação das necessidades”.(LIMA, 2000:
pág 35).

A sociedade joseense, assim como os grandes centros brasileiros, ainda
caracterizavam-se, nas primeiras décadas do século XX, por uma conduta não-capitalista, que
é caracterizada pela restrição do consumo e por uma economia de subsistência.

“Somente a partir da década de 1940, no Brasil, é que podemos falar de
uma sociedade de massa, pois é a partir desse período que podemos
perceber a transformação da sociedade brasileira em uma sociedade urbanoindustrial, através de várias mudanças como o crescimento da
industrialização e da urbanização, a transformação da estratificação social
com a expansão da classe operária e das camadas médias, o advento da
burocracia e das novas formas de controle gerencial, o aumento
populacional e o desenvolvimento do setor terciário em detrimento do setor
agrário”.(ORTIZ, 1988: pág 38-39).
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No entanto, a particularidade do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, que
paulatinamente vai se reproduzindo no interior de uma sociedade pós-colonial, não isenta a
sua existência:

“O que temos então é um capitalismo que se desenvolveu disformemente,
não espalhando suas características principais a toda a sociedade brasileira,
fazendo com que as novidades (intelectuais e materiais) vindas de fora,
como a modernidade propagada pelo mass media, através da cultura de
massa, se restrinja somente a uma pequena parcela da
população”.(CANDIOTO, 2005: pág 11).

Embora as condições do desenvolvimento do capitalismo brasileiro não se
assemelhem com os modelos clássicos, e, no entanto, o aparecimento de uma cultura de massa
esteja estritamente relacionado com o mesmo processo, isso não significaria que tal cultura
fosse inexistente neste momento.
De acordo com Luis Costa Lima,

“ela apenas não segue seu modelo clássico. A questão assim se explica: as
condições necessárias para que a cultura de massa faça sua aparição na
História não são de idêntica obrigatoriedade que ela se expanda. Depois,
entretanto, que ela se verificou, o caráter inconsciente da oposição de que se
alimenta a cultura de massa permite que ela se expanda a contextos que,
parcialmente, desconhecem os dois primeiros requisitos de seu modelo
originário. Basta a existência de uma ilha sócio-economicamente
industrializada para que, e com o auxilio das mensagens disseminadas pelos
aparelhos de comunicação de massa, o termo Cultura de Massa se implante
paulatinamente sobre seu antepassado, a cultura folclórica ou
popular”.(LIMA, 2000: pág 64-65).

A utilização de meios de comunicação de massa a serviço de uma ideologia dominante
e a preocupação com a formação de uma consciência de classe trabalhadora se faz presente de
maneira mais evidente a partir da década de 30, no momento em que o desenvolvimento da
industrialização brasileira se dá com o advento do Governo Provisório de Getúlio Vargas,
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quando políticas de controle da população adquire um caráter mais agressivo e presente no
cotidiano nacional.
A ideologia do corpo como instrumento a serviço do Estado é direcionada de forma a
moldar o trabalhador de acordo com os interesses do capital industrial, bem como o controle
que exerce este Estado no sentido de que a vida do trabalhador, também fora das fábricas,
deva receber atenção especial no intuito de que suas ações não venham a interferir no
desejado rendimento da máquina de exploração capitalista:

“De fato, não se trata de mera coincidência o aparecimento de revistas
especializadas em saúde, higiene e educação física no final dos anos 30. O
corpo está na ordem do dia e sobre ele se voltam as atenções de médicos,
educadores, engenheiros, professores e instituições como o exercito, a
igreja, a escola, os hospitais. De repente, toma-se consciência de que
repensar a sociedade para transformá-la passava necessariamente pelo trato
do corpo como recurso de se alcançar toda a integridade do ser
humano”.(LENHARO, 2002: pág 75).

O trabalho exercido pelos meios de comunicação de massa (mídia escrita e/ou visual),
que de certa forma são apropriados pelo sistema político e econômico vigente, têm uma
participação considerável na formação de consciências que estão voltadas aos interesses de
classes dominantes.
Segundo Fábio Zanutto Candioto,

“Com a Revolução Industrial, a introdução do Taylorismo e do Fordismo
nos meios de produção e com as fábricas dominando cada vez mais os
cenários das cidades este homem livre de antes já não mais servia aos
propósitos do capitalismo. Agora é preciso trabalhar durante horas e
produzir muito mais para ter o mesmo rendimento de antes. Deste modo
retira-se do trabalhador todo o seu tempo livre para poder produzir cultura e
aproveitar, de maneira que maneira que ache melhor, o seu lazer. Para
suprir a necessidade do novo homem de se divertir e também de deixar cada
vez menor o seu tempo livre para refletir sobre sua condição (caráter
primordial da consciência de classe), são criados meios no formato
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industrial de produção cultural e de divertimento, além de grandes meios de
comunicação de massa, responsáveis por formar, informar ou mesmo
desinformar a população. Desta forma, toda a sociedade é conduzida e têm
seus meios de informação, de divertimento, de formação de opinião e de
consciência subjugados à decisão de poucas pessoas, responsáveis em
escolher para elas o que é melhor para mantê-los no nível de catarse e sem
produzir distúrbios ao sistema em vigor”.(CANDIOTO, 2005: pág 10).

4.2 - A construção do Teatro São José

A idealização e a construção do Teatro São José está intrinsecamente relacionada com o
momento político e social da cidade de São José dos Campos; momento este caracterizado
pelo domínio nas funções públicas e políticas por uma elite de poder no município: os
coronéis.
O Coronelismo que, segundo Victor Nunes Leal, “é um sistema político que surge na
confluência de um fato político com uma conjuntura econômica” (apud FONSECA e FONTE-BÔA,
2002) surge no momento em que o federalismo é implantado pela República.

De acordo com Marinalva de Fátima e Raquel Fonte-Bôa,

“O título de coronel era dado pela Guarda Nacional, originada no pósindependência para controlar manifestações, promovendo policiamento e
controle local. Todos integravam a Guarda Nacional e, evidentemente, os
chefes locais ocupavam os melhores lugares, segundo seu prestígio. Porém,
mesmo depois de extinta a Guarda Nacional, pouco depois da Proclamação
da República, a denominação coronel permanecia sendo atribuída pela
população àqueles que detinham grande parte do poder político e
econômico local”.(FONSECA e FONTE-BÔA, 2002: pág 13).

Ainda, segundo elas,
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“O coronelismo se constituiu em um sistema político no qual a classe
dominante, predominantemente as elites proprietárias de terras, ao se ver
enfraquecida, busca apoio no Aparelho Estatal, estabelecendo então uma
política de troca, de reciprocidade, funcionando os coronéis como eficientes
correligionários, arregimentando votos. Porém, essa troca significava,
grosso modo, um aumento da influência e do poder do Estado, enquanto
aumentava a decadência dos proprietários de terras”.(IDEM).

Em São José dos Campos, o coronel José Monteiro foi chefe político local durante
muitos anos.
Porém, devido à sua idade avançada e seu precário estado de saúde, passou a chefia
política do município em 1920 para o também coronel João Cursino, que a essa altura já era
prefeito municipal, tendo como fiel aliado político o Presidente da Câmara Municipal, o Dr.
Nelson D‟Ávila.

“O coronel João Cursino, que já era Prefeito Municipal e Vice-Presidente
do Partido Republicano joseense, passava a ser o Presidente do Diretório
Republicano, o chefe local. Como Prefeito e chefe local, começou uma
longa parceria com o doutor Nelson D‟Ávila, este como Presidente da
Câmara Municipal. A boa relação entre o Prefeito e a Câmara poderia ser
justificada pelo fato do Prefeito ser indicado pela Câmara”.(FONSECA e
FONTE BÔA, 2002: pág 24).

Os “ideais de modernidade” do Coronel João Cursino sempre tiveram, na realidade, uma
finalidade de autopromoção e interesses pessoais, o que explicaria a sua propensão em basear
sua política administrativa em obras publicas; refletida anteriormente em 1907 em sugerir à
Câmara a importância em se construir o Teatro Municipal.
Esta seria a sua marca durante a passagem pela Prefeitura Municipal de São José dos
Campos:

“Sua administração teria se restringido a edificações. O Cel. João Cursino
construiu o Mercado Municipal, o Paço Municipal, pois tais
empreendimentos eram lhe interessantes, sendo o único fornecedor de
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grande parte do material de construção, sem que houvesse nenhuma
concorrência pública. Quando não dispunha do material, comprava-o pelo
preço que lhe cabia, sem dar satisfação para ninguém. Na construção da
Santa Casa, o Sr. Prefeito monopolizou tudo. Um exemplo são as
quermesses que foram realizadas para a arrecadação de recurso em
benefício do novo hospital. No entanto, consta que não se conheceu o
resultado líquido da arrecadação”.(FONSECA e FONTE BÔA, 2002: pág
39).

A idéia da construção do Teatro se concretizou, em 1909, por intermédio de um outro
coronel, Bertolino Leite Machado.
Embora não representasse para a sociedade joseense o mesmo destaque atribuído ao
idealizador do Teatro, o Coronel João Cursino, o Coronel Bertolino já havia participado da
vida política da cidade, ao ingressar à Câmara durante um breve período:

“Entraram para compor o governo municipal para o período 1899-1901 os
srs. Bertholino Leite Machado, major Francisco Luis de Andrade e Almada,
major Jordão Monteiro Ferreira, Olympio José de Freitas, João Bicudo de
Oliveira, José Ferreira Franco, José Antonio de Barros, Pedro Cursino dos
Santos”.(CALDEIRA, 1934: pág 97).

No entanto, mesmo estando ausente dos trabalhos da Câmara durante o período
compreendido até 1909, o Coronel Bertolino recebe da administração municipal do viceprefeito em exercício José Francisco Machado Sidney, o aval e um incentivo fiscal para a
construção do Teatro São José.
Os vereadores, acolhendo o pedido, votaram a lei n° 18, que foi promulgada no dia 10
de março de 1909:

“Attendendo ao requerido pelo Sr. Cel. Bertholino Leite Machado, o
governo da cidade concedeu-lhe isenção de direitos por dez annos para a
construcção de um theatro, à rua 15 de Novembro”.(CALDEIRA, 1934: pág
100).
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Concedida a isenção, o prédio foi iniciado pelo Senhor Constanzo De Finiz, um dos
mais competentes construtores da cidade que o entregou, pronto para inauguração, no final do
ano de 1910. (Boletim de História / Câmara Municipal de São José dos Campos / Ano I –
Setembro de 1986).
Dá-se início à história de um Coronel, ligado a um Teatro à Rua 15 de Novembro.
No mês de dezembro de 1910, o Coronel Bertolino Leite Machado começou a expedir
os convites às autoridades:

“Exmo. Sr. Presidente e demais vereadores da Câmara Municipal desta
cidade. Tenho a súbita honra de convidá-los para assistirem no dia 24 do
corrente, ao meio dia, a inauguração do edifício do Teatro São José, cujo
programa será o seguinte: Ao meio dia em ponto será hasteada, na fachada
principal do edifício, o pavilhão nacional e as 08 da noite, dar-se-á inicio ao
espetáculo cinematográfico, para cujo ato, tomo a liberdade de oferecer um
camarote reservado. Saúde e fraternidade. São José dos Campos, 15 de
dezembro de 1910.” (Boletim de História / Câmara Municipal de São José
dos Campos / Ano I – Setembro de 1986).
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Fig 18: Teatro São José, década de 50.
Fonte: DPH (PMSJC).

4.3 - A produção cultural do Teatro São José.

A localização do Teatro São José dentro de um espaço na região central da cidade lhe
imputava um caráter elitista, embora a sua concepção atenderia também, futuramente, a
classes menos favorecidas da comunidade.
Reprodução em menor escala do que seriam os Teatros das grandes metrópoles
brasileiras, a elite joseense procurava copiar, em todos os seus aspectos, os traços
característicos de capitais como o Rio de Janeiro e São Paulo:

“As cidades do interior queriam apresentar características das grandes
cidades como o Rio de Janeiro e São Paulo. Como exemplo dos parágrafos
acima se percebe que as elites ficavam próximas aos jardins públicos,
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praças, igrejas, teatro, grupo escolar, comércio e serviços”.(FERNANES,
2002: pág 63).

Desta maneira, o Teatro São José atenderia, à princípio, principalmente as classes mais
abastadas da cidade, que desde essa época já apresentava uma estratificação social típica de
uma sociedade urbana capitalista, talvez até suficiente para marcar uma segregação espacial,
algo que aconteceria mais tarde, em 1938, com o Zoneamento Sanitário:

“Em 1938, o Prefeito e Engenheiro Sanitarista Francisco José Longo,
estabeleceu novos perímetros para essas zonas de uso. O espaço intraurbano nessa cidade está ideologicamente marcada por uma doença que
hierarquizava direta ou indiretamente a sociedade, que não sentia uma forte
tensão social, embora sentisse a força da segregação. Observando a planta
do Zoneamento vigente da época, percebe-se a delimitação de uma região
para a instalação de sanatórios e uma área residencial. Inicia-se assim a
força poderosa que o zoneamento urbano tem em segregar. A classe de alta
renda nessa época ainda localizava-se no primeiro platô, na região central,
agora livre dos doentes, onde também se encontra pó comércio, os serviços,
a matriz, o lazer, enfim as necessidades com fácil acessibilidade. É na
região central que está a maioria da classe de alta renda, os
iguais”.(FERNANDES, 2002: pág 72).

A programação cultural apresentada pela administração do Teatro Municipal tenderia
a oferecer atrações que estivessem de acordo com o seu público consumidor, limitados nesta
época por uma pequena parcela da população.
Segundo o jornalista Altino Bondesan,

“O povo miúdo tem suas preferências por três diversões baratas: o circo, as
quermesses, o parque. Um dia na vida resolvemos fazer uma reportagem
sobre o parquinho que, como os cometas, sempre acaba surgindo em São
José, com sua eterna roda gigante, seu cavalinho de pau, sua autopista”.(BONDESAN, 1967: pág 125).
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Como a programação não estivesse voltada a essa massa de empobrecidos, cuja
diversão se caracterizava mais por sua acessibilidade, a mesma era direcionada para a elite
que, desta feita, era contemplada com o produto de importação da época: as produções
cinematográficas americanas da Paramount e peças de teatro que excursionavam pelo país.
Em uma interessante discussão sobre a problemática no que se refere à formação da
indústria cultural no Brasil, bem como a sua legitimidade ou não, e a denominação de cultura
de massa, o livro de Teixeira Coelho nos esclarece alguns pontos primordiais à discussão:

“Com esses números, não é raro ouvir-se que não se pode falar em industria
cultural, cultura de massa ou meios de comunicação de massa no Brasil
porque uns ou outros pressupõem a existência de uma sociedade onde existe
o consumo de massa, o que não haveria aqui. A divisão de renda é tal que
apenas os bolsões situados no centro-sul do país podem pensar em
consumir, e mesmo assim em termos relativamente modestos. De qualquer
modo, deveria ser claro que, embora os grupos consumidores sejam em
pequena proporção diante da população nacional, e embora os produtos da
industria cultural sejam dirigidos diretamente a eles, sobre eles e a partir
deles é gerada uma produção cultural que acaba por firmar-se e estender-se
embora não homogeneamente, a todos os demais grupos sociais não
consumidores. E estes grupos acabam por consumir simbolicamente aqueles
produtos dirigidos à pequena minoria”. (COELHO, 1980: pág 75).

Uma rápida pesquisa pelos meios de comunicação da época, como, por exemplo, o
jornal “Correio Joseense” do ano de 1935, nos dá uma perspectiva do que viria a ser as
atrações oferecidas pela programação do Teatro São José.
Basicamente composto por um conteúdo voltado para o atendimento de uma casta
intelectual burguesa da cidade, o mesmo era mesclado de maneira a satisfazer também um
público mais modesto.
Entre os programas oferecidos pelo espaço cultural, constata-se uma preferência em se
reproduzir às produções cinematográficas americanas da Paramount, da Columbia e da
Warner, bem como os ícones do cinema americano como o cachorro Rin-tin-tin, Lionel
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Barrymore, Cary Grant, Harold Lloyd e John Wayne, que atrairiam, com certeza, a atenção
dos espectadores ávidos pelas novidades importadas dos EUA.

Fig 19: Ator John Wayne.
Fonte: Internet.

A influência da “produção cultural americana”, bem como todo o seu conteúdo
ideológico pela qual os mesmos são impregnados, faz-se presente em grande quantidade, o
que nos dá idéia do processo de massificação pela qual os países periféricos se submetem
nessas primeiras décadas do século XX, quando os EUA se consolidam como potência
mundial.
No entanto, o espaço também oferecia as grandes produções artísticas nacionais, em
cartaz nas grandes capitais como Rio de Janeiro e São Paulo, como, por exemplo, o conjunto
Typico de Alda Garrido e a troupe regional de Dias Junior, que eram essencialmente números
musicais com ritmos sertanejos, sambas, emboladas e modas de viola.
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Fig 20: Atriz Alda Garrido.
Fonte: Internet.

Faziam parte também do roteiro de atrações do Teatro Municipal, programas de
conteúdo clássico como as óperas “Toscas” de Puccini e “Il Trovatore” de Verd.
As matinés eram compostas por produções animadas da Paramount, e as demais com
conteúdos de entretenimento e religiosos.
Outra característica importante sobre a utilização do espaço cultural do Teatro São
José nos remete a um caráter puramente político-ideológico, quando a sua apropriação diz
respeito ao uso puro e simples para reprodução dos valores das classes dominantes tidos como
“cívicos”:
“A fim de comemorar o aniversário da Revolução de 1930, teve lugar em
24 de outubro de 1931, grande sessão cívica no Theatro São José, presidida
pelo exmo. sr. dr. Juiz de Direito da Comarca”.(CALDEIRA, 1934: pág
110).

Outro exemplo:

“Em 22 de agosto, no Theatro São José, perante enorme assistência,
realizou-se um espetáculo cujo produto foi destinado à compra de capacetes
de aço para os soldados da Revolução”.(CALDEIRA, 1934: pág 111).
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Fig 21: Vista interna do Teatro São José.
Fonte: DPH (PMSJC).

4.4 - O fechamento do Teatro São José e sua transformação em Prefeitura e
Paço Municipal.

Como um espaço inicialmente concebido para uma classe dominante minoritária da
cidade vai, aos poucos, se transformando em um espaço popular?
Estaria sua conservação relacionada com a manutenção da memória de uma elite
joseense?
A reutilização do espaço do Teatro São José que, em determinado período representou
a estratificação social daquela sociedade e que delimitava a região central como um espaço da
elite joseense, em um espaço onde a participação da população se faz com maior freqüência
em detrimento do funcionamento da Prefeitura e do Paço Municipal, estaria relacionado com
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uma nova significação para a utilização daquele mesmo espaço, que perdera sua importância
desde o fechamento do Cinema.
A isenção adquirida pelo Coronel Bertolino Leite Machado em 1909, que a princípio
tinha a duração de dez anos, foi renovada até 1930, conforme novo requerimento, assinado
pelo herdeiro, José Machado, o qual reclamava que o teatro dava prejuízo, afirmando que, se
algum lucro havia, ele provinha do bar instalado na portaria do teatro.
A programação oferecida, a princípio, voltada para o atendimento de um público
seleto elitista, com certeza não haveria de agradar uma grande parcela do publico joseense,
carente de recursos e que voltava sua atenção para os entretenimentos mais acessíveis, como
já foi citado anteriormente.
Todavia, no momento em que se restringe o campo de estudo destas produções
culturais, compreendidas entre os anos de 1935 a 1940, constata-se, já a partir de 1936, um
sério interesse de autoridades públicas em definitivamente encerrar o ciclo de atuação deste
importante espaço cultural do município.
Teria o fato de que, a delimitação física proporcionada pelo Zoneamento Sanitário de
1938 (de caráter altamente segregador, pelo fato de se restringir o acesso de doentes tísicos a
circularem no centro da cidade), seria precedida pela medida de fechamento do Teatro São
José?
Desta forma, o discurso concernente à desativação do cinema era de que “manter um
prédio público em pleno momento liberal, sem lucros era apostar no fracasso da
administração pública, que poderia dar acessibilidade a um público maior através de outras
formas derivadas da indústria cultural”.
Foi por isso que, na década de 30, a Prefeitura passou a reformar o prédio, para abrigar,
por longo tempo, o Paço e a Câmara Municipal.

96

Em uma matéria do Correio Joseense do dia 12 de Janeiro de 1936, já se verifica as
pretensões, explícitas, em se reutilizar o espaço físico do Teatro para outras finalidades:

“Conforme noticiamos, estava deliberado o fechamento do cinema local,
pelo seu então proprietário Sr. José Machado, pelos motivos que são do
conhecimento público. Entretanto, em boa hora interveio o Sr. Albano
Maximo, que já explorou essa casa de diversões e após entendimentos com
a prefeitura local e o antigo proprietário do Teatro São José, deliberou fazer
funcionar por sua conta o cinema, que é, em verdade, pode-se dizer, a única
diversão aqui existente. É pois, com prazer, que constatamos e transmitimos
aos nossos leitores a boa notícia, mesmo porque não seria concebível que
uma cidade como a nossa que conta com mais de 10.000 habitantes, fosse
despojada de seu único ponto de reunião, e relegadas as suas tradições de
bom gosto e de cultura. Nessas condições, ´pós as reformas que a Prefeitura
está procedendo no Teatro São José, ao que sabemos, o novo emprezario,
que é bacharel em assuntos cinematográficos, vai introduzir grandes e
apreciáveis melhoramentos, para o que já adquiriu novos aparelhos, com o
propósito firme de proporcionar boas funções aos freqüentadores do
cinema, de maneira a se firmar no conceito dos apreciadores da arte muda.
Quanto aos boatos correntes de que a Prefeitura pretendia adaptar o prédio
para nelle se instalar, procuramos ouvir a palavra autorizada do Sr. Dr.
Leovigildo Trindade, Prefeito Sanitário, que nos disse o seguinte: é verdade
que a Prefeitura pretende aproveitar o prédio do Teatro São José e
transformá-lo em Paço Municipal, instalando ali todas as suas repartições.
Entretanto, isso não se fará enquanto não for construído outro prédio para o
cinema, o qual deverá ser dotado de todos os requisitos modernos, para o
que a prefeitura, dentro do possível, emprestará todo o seu apoio, inclusive,
isenção de impostos por determinado numero de anos”.(CORREIO
JOSEENSE, 12 de Janeiro de 1936).

Em janeiro de 1940, em matéria do Correio Joseense, o fechamento do espaço do
Teatro São José é definitivamente decretado pela administração do município, dando o prazo
de 90 dias para que o mesmo se concretize, alegando a falta de higiene e conforto para os seus
freqüentadores:

“Quando esteve à frente do centro de saúde o doutor Carlos Vieira de
Moraes, esta autoridade, levando em conta as péssimas condições de
higiene e de conforto do Theatro São José, onde funciona o cinema local,
achou por bem conceder um prazo por um fechamento daquela casa de
diversões, única solução que lhe parecia compatível com os verdadeiros
interesses da saúde publica. Antes, porém, de expirar o prazo que havia
concedido, s. s. foi transferido para a capital do Estado, assumindo a direção
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do Centro o Doutor Raul Ribeiro Florido que, constatando a procedência
dos motivos que haviam levado o seu antecessor a adotar aquela medida
estrema, mas acertadíssima, apoio-a e sustentou-a, embora tivesse
concedido vários prazos que lhe foram requeridos pelo empresário
interessado no funcionamento do cinema, por uma questão, já se vê, de
interesse próprio. Finalmente, em meados do mês findo, o Doutor Médico
do Centro de Saúde, mantendo ainda seu ponto de vista em relação às
precariedades das condições de higiene do prédio, se comunicou com a
autoridade policial, solicitando desta a sua atenção, no sentido de não
fornecer o alvará para o funcionamento do cinema a partir do dia 1º de
janeiro de 1940. A autoridade policial, por sua vez, atendendo ao ofício da
autoridade sanitária, deu ciência da empresa de que não mais lhe concederá
alvará para funcionar aquela casa de diversões.(...) Finalmente, o ilustre
Doutor Prefeito Sanitário solucionou o caso com acerto e justiça, dentro dos
termos legais da lei que regem o assunto: Concedeu 90 dias de prazo para o
fechamento do cinema, e determinou fosse feita ao empresário Albano
Maximo, a competente notificação judicial para o mesmo desocupar o
prédio dentro daquele prazo”.(CORREIO JOSEENSE, 7 de Janeiro de
1940).

É evidente a intenção deste meio de comunicação, de grande relevância no município,
em denegrir as condições do prédio do Teatro São José, em detrimento dos elogios, nesta
mesma edição, referidos à reforma do espaço patrocinada pela Prefeitura Municipal Sanitária.
Embora esses mesmos meios de comunicação, que outrora sempre prestigiaram o
funcionamento do cinema no Teatro São José e suas respectivas atrações culturais, haviam
tomado partido das administrações sanitárias em desativar o espaço, alegando-se sempre a
falta das condições higiênicas e de conforto do mesmo, as suas reais intenções nunca se
fizeram de maneira clara, subentendendo-se como uma medida de extremo caráter de
segregação.
Em 1941, concretiza-se, enfim, a reforma do Teatro São José e a conseqüente
instalação da Prefeitura no local, acontecimento bastante comemorado pela administração
municipal da época:

“A mudança da Prefeitura para o prédio da Rua 15: Mais um importante
melhoramento acaba de ser realizado nesta cidade. Referimo-nos ao
prédio do antigo cinema, o qual, reformado inteiramente, apresenta hoje
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um aspecto agradável, a par do conforto com que foi dotado na sua
adaptação para se instalar ali à prefeitura e suas dependências. A parte
interna, transformado em dois amplos e higiênicos salões, está destinada
a varias seções da Prefeitura, instalando-se o gabinete do Prefeito e de
seu secretário no salão da frente, para este fim, também adaptado. E
assim, graças a feliz iniciativa do ilustre Dr. Francisco José Longo, a
nossa terra possui mais um edifício que a eleva, ao mesmo tempo, que
oferece aos funcionários e ao publico o conforto e a higiene tão
necessários em repartições desta natureza. Conquanto ainda estejam
sendo feitas as instalações internas, divisões, etc, pode-se prever desde
já, os benefícios deste empreendimento, com a circunstância muito
favorável de ser instalada a Prefeitura no centro da cidade, ponto
acessível a quantos tenham negócios ali a tratar. É, pois, com grande
prazer, que registramos o fato, consignando os nossos parabéns pelo seu
acerto o ilustre Dr. Francisco José Longo, Prefeito desta
Estância”.(CORREIO JOSEENSE, 02 de Fevereiro de 1941).

Fig 22: Teatro São José como Prefeitura, década de 70.
Fonte: DPH (PMSJC).
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4.5 - O Teatro São José como Biblioteca Municipal.

A constante significação pela qual o Teatro São José é submetido lhe confere um
caráter de importância para as autoridades do município, que lhe concede sempre uma
utilização para o seu espaço.
Com a retirada da Câmara do lugar em 1969, sendo transferida para o prédio da Praça
Afonso Pena (atual Espaço Mário Covas), e o mesmo fazendo a Prefeitura em 1979, para se
localizar no prédio do Paço Municipal no tempo do Prefeito Joaquim Bevilacqua, o prédio
necessitaria de uma nova utilização.
O antigo teatro, que alojou o Paço e a Câmara, atualmente é sede da Biblioteca
Municipal Cassiano Ricardo que, em 1996, passou por um processo de ampliação e
restauração, com a preocupação de recuperar a condição original do prédio:

“São José recupera biblioteca de 86: A prefeita Ângela Guadagnin (PT)
entrega amanha a reforma do prédio da Biblioteca Municipal de São José
dos Campos após um investimento de R$ 1,6 milhão e seis meses de obras.
A reforma é o projeto mais ambicioso concluído este ano pela Fundação
Cultural. A entidade, que cuida da cultura oficial do município, planeja
operar na biblioteca um centro cultural, em um dos cruzamentos mais
movimentados da cidade – a esquina das ruas 15 de Novembro e Sebastião
Húmel. O prédio original da biblioteca, datado de 1910, teve sua fachada
restaurada e recuperou sua cor original – o amarelo republica, identificado
após a retirada de uma dezena de camadas de tinta aplicadas sobre o prédio
nos últimos 80 anos. No interior da construção, nada ficou de pé. A
biblioteca original virou uma imensa caixa vazia, em cujo interior foi
construído um novo prédio - uma estrutura de metal de três andares, que
receberá o acervo municipal.“Tentamos recuperar a configuração original
da obra, construído para ser um Teatro na década de 10. Como Teatro, ele
era exatamente isso – quatro paredes e um imenso espaço vazio no centro ”,
explica o historiador Célio Chaves, diretor do Departamento de Patrimônio
Histórico da Fundação”.(JORNAL VALE-PARAIBANO, 29 de Dezembro
de 1996).

Esse projeto foi desenvolvido pelos arquitetos Guilherme Mota e Antonio Luiz Dias
de Andrade, recebendo, inclusive, o premio de melhor projeto de restauração e ampliação, na
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categoria patrimônio histórico, da III Bienal Internacional de Arquitetura, realizada em São
Paulo em 1997:

“Projeto de biblioteca é premiado: Os projetos de reforma e revitalização da
Biblioteca Publica Cassiano Ricardo e da escola Galo Branco, ambos de
São José dos Campos, foram premiados na 3° Bienal de Arquitetura, que
teve encerramento nesse mês em São Paulo. O projeto da Biblioteca Publica
foi premiado na categoria patrimônio histórico. É de autoria dos arquitetos
Antônio Luis Dias de Andrade e Guilherme Lemke Motta. Andrade morreu
em um acidente de carro em julho desse ano. Segundo Motta, o projeto
retomou o espaço teatral do prédio da biblioteca sem mudá-lo de sua
função. O antigo teatro recebeu reformas na década de 40, quando foi
transformado em um setor administrativo da prefeitura e a partir de 1967 foi
mudado para abrigar a biblioteca. “Fizemos uma conexão de um edifício
antigo com um contemporâneo”, disse Motta. Segundo ele, foi demolido
todos os elementos estranhos ao projeto arquitetônico do prédio, que
ganhou outro edifício anexo. Quando inaugurar, em janeiro de 98, a
biblioteca passa a oferecer ao publico o prédio restaurado onde ficarão os
cerca de 50 mil volumes e sala de leitura. No prédio anexo vai funcionar
salão de leitura, auditório para cerca de 80 pessoas e biblioteca infantil. A
biblioteca também ganhou uma praça com telão. Segundo a Prefeitura, as
obras tiveram um investimento de R$ 1.012 milhão”.(JORNAL VALEPARAIBANO, 1997).

Desde a sua idealização, pelo Coronel João Cursino, em 1907, e a sua concretização,
em 1909, pelo também Coronel Bertolino Leite Machado, até os tempos atuais, o Teatro São
José resistiu, com o passar dos anos, por transformações sofridas pelo município ao longo de
sua história.
Concebido no alvorecer do século XX, quando as estruturas do poder local
vivenciavam as novidades trazidas dos grandes centros e a efervescência das mudanças
patrocinadas pela adoção de um modelo Republicano no país apontava para a Modernidade, a
“Belle Epóque” de São José dos Campos acontece de modo a reproduzir, numa escala
inferior, os costumes e a cultura oferecidos naquele momento.
Embora concebido para uma classe minoritária da burguesia da cidade, o espaço
cultural do Teatro serviria também a um publico de menor poder aquisitivo, uma vez que o
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mesmo localizava-se em um local acessível a todos, caracterizando-se como um “espaço
público”.
A medida em que o futuro da economia da cidade apontava para um acréscimo
populacional decorrente do atrativo da cidade como “Estância Climatérica”, a partir de 1936,
medidas de isolamento dessa população de doentes pobres são pensadas, como o Zoneamento
Sanatorial de 1938, que segregava a “pobreza” para fora do centro, bem como a sua
participação em locais públicos como o Teatro São José.
O fechamento do Teatro em 1940 e a sua ocupação como Prefeitura Municipal em
1941, de certa forma restringe a sua procura, por estar veiculado a uma atividade específica.
Volta a ter a função de espaço democrático para o público com a instalação da
Biblioteca Municipal em 1967.
Apesar de desfigurado internamente, devido às constantes reformas, é um das
principais construções do passado joseense que resiste ao mundo moderno, lutando contra
possíveis idéias de apagamento de sua memória.
A reutilização desse elemento arquitetônico de significação histórica para a
conservação da memória coletiva do município é de fundamental importância na medida em
que
“a todo o momento , uma organização do território origina-se do conjunto
das configurações anteriores. No jogo das atualizações sucessivas das
formas passadas em combinações territoriais novas, as sociedades usam
menos as possibilidades fornecidas por seu meio do que aquelas que a sua
história lhe fornece”.(LEPETIT, 1996: pág 146).

Embora o edifício do Teatro São José remeta-se a memória de uma seleta classe
dominante da cidade, a significação histórica para uma atual compreensão de como se
procede a formação urbana da cidade de São José dos Campos se faz importantíssima como
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um elemento a ser “lido” dentro desta minha iniciativa de se interpretar a cidade a partir do
que ela nos oferece como fonte de informação.
Nos dá também um entendimento de como os órgãos públicos trabalham no sentido de
se conservar a memória de um prédio que representaria um período de certo “progresso” da
cidade, em detrimento ao abandono de outros tantos que, de certa forma, seria mais
conveniente o seu esquecimento, por estar relacionado com uma determinada fase não muito
produtiva dentro do cenário ideológico a que se propõe construir.
De acordo com Déa Ribeiro Fenelon, o trabalho realizado pelo SPHAN, principal
órgão de preservação do patrimônio público nacional, cooptado a serviço do Estado, têm
como princípio a conservação dos bens que de alguma forma se relacionam com uma
memória que fortalece a ideologia dominante:

“Significamente, a predominância do patrimônio edificado é avassaladora:
igrejas, capelas, quartéis, fortes, cadeias, palácios, casa da câmara,
imponentes casarões, logo surgiram nas listagens e foram paciente (e
valorosamente) restaurados e postos à visitação pública como símbolos do
passado da nação. Estavam assim consagrados e definidos os elementos
simbólicos dignos de preservação e de integrarem este patrimônio – as
sedes do poder político, religioso, militar, da classe dominante com seus
feitos e modos de vida. A serviço do poder, a cultura se submete e
consagra-se à “função anestésica” da noção tradicional de patrimônio
histórico e de tudo que ela procura preservar”.(FENELON, 1992: pág 30).

Desta forma, a “Belle Epóque” de São José dos Campos permanece viva, representada
na construção arquitetônica do Teatro São José, onde hoje está funcionando a Biblioteca
Municipal.
Ela, sem dúvida nenhuma, preserva a memória, principalmente, dos coronéis
joseenses, que ousaram reproduzir, em nossa localidade, as novidades que advinham da
Europa, no início do século XX.

103

Fig 23: Teatro São José como Biblioteca (2006).
Fonte: Particular.

Fig 24: Teatro São José como Biblioteca (2006).
Fonte: Particular.
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CAPÍTULO 5

A CIDADE E OS NOMES

“Todas as ruas que percorro, em São José dos
Campos, me transportam a algum passado distante.
Um dia, aquelas mesmas ruas foram caminhos,
estradas, trilhas, percorridas por viajantes de épocas
remotas.
Quem um dia não caminhou pela Avenida João
Guilhermino, a contemplar as Palmeiras Imperiais,
quando só existiam a estrada e as árvores?
Quem um dia não transitou pela Rua XV de Novembro,
em direção ao Cine Teatro São José, numa tarde
ensolarada?
As ruas, avenidas, os lugares são testemunhas da
estória de cada um de nós.
Estes mesmos caminhos viram muitos chegarem e
muitos partirem.
Presenciaram carros, carroças e bicicletas. A moça
que passeia faceira ao atravessá-la, o senhor que
caminha indiferente ao movimento dos transeuntes.
Os veículos que só fazem dela uma via de acesso
rápido, a velocidade dos novos tempos.
Mais do que percorrê-las, elas nos transportam através
de nossa própria história.
Alguma vez já se perguntou quem foi o tal João
Guilhermino? Quem foi o Coronel João Cursino?
O que fizeram para ter seus nomes imortalizados
naquelas placas de ruas e avenidas?
Mais do que nomes, eles são símbolos. Mais do que
ruas e avenidas, elas foram caminhos que percorri num
passado, que percorro num presente e que, oxalá,
percorrerei num futuro...”
João Rodolfo Nunes Machado
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5.1 - As primeiras ruas e avenidas de São José dos Campos.

A idéia de se abordar, dentro da proposta de leitura da cidade a que me propus realizar,
a história de ruas e avenidas de São José dos Campos, diz respeito à apropriação das mesmas
como elementos a serem analisados por sua significação em determinado momento histórico
do município.
A formação espacial da cidade, bem como o conteúdo simbólico de que foi carregada a
nomenclatura das principais vias de São José dos Campos, nos será de grande valia para o
entendimento de sua história.
Segundo Célia Ferraz de Sousa,

“a força dos nomes e suas designações ajudam a compreender o sentido da
cidade. Em tempos mais antigos, eles sempre ajudaram a perceber o
desenrolar das práticas sociais, o linguajar popular de determinada época e a
importância de determinados tipos populares”.(SOUSA, 2001: pág 141).

Em ensaio intitulado “História e Historiografia das cidades, um percurso”, Maria Stella
M. Brescianni, ao lembrar-se da formação da cidade de São Paulo, utiliza-se de uma frase de
Paulo Cursino de Moura, que descreveu o percurso realizado pela cidade de São Paulo que, de
um pequeno burgo, passou por uma seqüência de modificações que a modelam até tornar-se a
“metrópole do café”:

“Para a formação de uma rua, primeiro fazem os pés dos viandantes o trilho,
[...]. Depois , vem o caminho. Aí a enxada trabalhou. [...] Mais tarde, a
estrada. Com nome, com cerca, com algum pedaço de muro, com duas ou
três casas, com a venda na encruzilhada. Finalmente, surge a rua. A cidade,
então, já tem Câmara Municipal, já tem vigário”. (apud BRESCIANNI,
1998).
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A genealogia do nascimento de uma cidade, desta forma, perpassa pelo ritual do
viajante, do explorador, daquele que primeiro trilhou os caminhos até então desconhecidos.
Caminhos estes que se concretizam em ruas e avenidas que surgiram e se
multiplicaram; que viram as vilas tornarem-se cidade.
Guardada as devidas proporções, o município de São José dos Campos percorreu os
mesmos passos da Metrópole de São Paulo, até tornar-se a cidade que hoje conhecemos.
Um dos registros mais antigos que se tem da formação da cidade de São José dos
Campos são os relatos do viajante Manoel Elpídio Pereira de Queirós, que em sua passagem
pela até então vila de São José em 1854, dizia:

“[...] às três horas passei pela vila de São José, três léguas além de Jacareí;
esta vila é ordinária, tem só duas ruas – a do Comércio e a Direita, esta está
em frente da matriz e aquela nos seus fundos. A matriz de exterior é melhor
que a de Jacareí, pois tem seu campanário. A situação de São José é um
bonito lugar, pois está em um alto, que já a uma légua de Jacareí se avista a
vila. Desta se vê o Paraíba de longe; a cadeia é na rua Direita; menos que
ordinária. As casas são todas antigas; a vila está no meio de um campo, que
vem desde uma légua de Jacareí. As terras são ordinárias, porém o povo
mais vistoso [...]”.(BONDESAN, 1967: pág 64).

Outro relato relevante sobre o início da formação da Vila de São José encontra-se na
obra do memoralista Augusto Emílio-Zaluar, “Peregrinação pela Província de São Paulo”:

“a vila, apesar de achar-se edificada sobre uma belíssima eminência, não
sobressai muito nem mostra grande desenvolvimento, pois as casas são
quase todas baixas, as ruas desiguais, mal-alinhadas, e os dois largos que
nela se encontram não têm as necessárias saídas, e falta-lhes o adorno de
alguns edifícios que atualmente se acham em construção, como a cadeia, a
casa da câmara e a igreja matriz”.(ZALUAR, 1953: pág 115).

107

Fig 25: Mapa da Vila de São José.
Fonte: Site do Projeto Pró-Memória (PMSJC).

Segundo Luis Laerte e Ana Maria Santos Sousa, que delimitaram as suas pesquisas
sobre a formação do traçado urbano joseense entre o período compreendido entre 1930 e
1946, inicio da segunda fase de industrialização, visualizam a configuração do espaço urbano
de São José dos Campos, em um período anterior, a partir de relatos de viajantes que por aqui
passaram:
“As memórias de Jairo César de Siqueira oferecem a possível configuração
do espaço urbano do início do século XX, apontando como a principal
artéria urbana à antiga Rua Direita, atual Rua XV de Novembro, limitada
pela Praça Bento Bueno, atual Praça João Pessoa e a Praça Afonso Pena,
antigo Largo da Cadeia. A Rua Direita, o traço viário herdado do urbanismo
medieval português, tinha a função de denominar a via de acesso entre
edifícios considerados importantes. Em São José dos Campos a Rua Direita
ligava a Igreja Matriz à Igreja São Benedito. Margeando esse trajeto
estavam os edifícios públicos: Cadeia, Fórum, Câmara, Prefeitura”.(SOUSA
e SOARES, 1988: pág 41).
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5.2 - A Rua Direita, atual Rua XV de Novembro.

A chamada rua Direita não era privilégio apenas da Vila de São José, uma vez que se
constata essa denominação em muitas cidades brasileiras ainda no século XIX.
Segundo Marx,

“os melhores exemplares dessas típicas ruas brasileiras são as que se
chamam Direitas, hoje motivo de ironia. No sentido vulgar não tem nada de
direitura; são curvas e variam de largura ao longo do trajeto. Porém são
seguras na rota não euclidiana que tomam. Seu nome, agora pitoresco, é
apropriado à função que tinham noutros tempos. Ligar, levar de um ponto
importante a outro, quase sempre dum pátio ou duma construção religiosa à
outra”.(MARX, 1980: pág 45).

De acordo com Célia Ferraz de Sousa, a nomenclatura das vias públicas, no período
colonial brasileiro, adquirem sua denominação, também, de acordo com as características
físicas do lugar:

“Os nomes, para identificar cada um destes ambientes, vão surgindo pela
característica dos lugares, em função da construção de algum equipamento,
por homenagens a figuras destacadas da sociedade ou mitos, e também a
partir de um, a ordenação por números e letras. As ruas de nomes Direita ou
da Ladeira, tão comum nas cidades coloniais brasileiras, expressam
claramente as características físicas do lugar. Direita não quer dizer reta,
mas sim que liga um ponto ao outro”.(SOUSA, 2001: pág 138).

Com o decorrer do tempo, os nomes das ruas e praças vão se modificando,
acompanhando a dinâmica urbana, no sentido de representar uma nova época, um novo
tempo, um novo fato ou um novo mito.
Atual Rua XV de Novembro, a rua Direita, uma das primeiras da cidade, é de
importância histórica na formação do município de São José dos Campos, sendo que

109

atualmente, caracteriza-se pelo intenso comércio e por constar, ao longo de seu trajeto,
importantes construções arquitetônicas, que nos remetem à fundação do município.
Segundo Jair Siqueira,

“Por ser a Rua Direita a principal artéria do centro da cidade, sempre contou
com o melhor comércio, boas residências e muito movimento de pedestres e
veículos, apresentando por muito tempo um chocante contraste nas fachadas
de boas e sólidas residências ao lado de paupérrimos casebres de terra
socada ou de taipa e talvez de pau-a-pique. E entre as casas comerciais, a
diferença de padrão ressaltava entre imponentes lojas e pequeninas lojas de
prateleiras quase vazias, escuras, e às vezes com o degrau abaixo da
calçada”.(SIQUEIRA, 1991).

Fig 26: Rua XV de Novembro, década de 30.
Fonte: DPH (PMSJC).

Sobre a antiga Rua Direita, encontra-se referência de sua existência nos mapas de
1821, sendo que também entre o período de 1893 a 1911 encontramos notícias, quando sofreu
vários alargamentos e alinhamentos, com a desapropriação de prédios e terrenos na Rua
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Sebastião Húmel, sendo que, nesse alinhamento, cortou-se o antigo cemitério municipal, nos
fundos que dava para a praça Afonso Pena, em 1943.
Essas intervenções, por parte do poder público, já desde o início do século, fazem
parte de uma nova concepção sobre a utilização dos espaços públicos, que ao longo do
período colonial caracterizava-se como lugar de convívio da população e que agora, adquiria
um caráter mais funcional, que cresce a partir do desenvolvimento da industrialização no
Brasil.
De acordo com Sandra Aggio, essa ordenação dos espaços públicos ganha força no
Brasil a partir da década de 40, quando

“a aplicação dos princípios do Taylorismo ao meio urbano, onde as ações
humanas, concebidas tão somente como um conjunto de operações
determinadas com precisão, transformam-se em objeto de uma tentativa de
disciplinarização, onde os elementos da vida cotidiana, que consistem em
atos puramente ocasionais de comunicação, passam a serem vistos como
secundário e, portanto, à margem de qualquer consideração”.(AGGIO,
1992: pág 97).

Desta forma, reduzem-se às condições adequadas para o desenvolvimento das relações
interpessoais, dos contatos espontâneos, não-obrigatórios, e o que pode ser denominado
“âmbito público” dá lugar cada vez mais a uma modalidade de existência quase
exclusivamente privada:

“Os centros urbanos, que nas cidades antigas cumpria o papel privilegiado
de encontro, convivência política e trocas culturais, cede lugar aos centros
comerciais, ao lazer programado e pré-codificado dos shopping-centers –
recintos estrategicamente isolados de qualquer contato com a vida exterior –
consagrando o domínio do espaço privado sobre o público. A tentativa de se
adequar o espaço urbano a esse esquema taylorista refletiram-se em
inúmeros projetos implantados em nosso país, e no mundo inteiro, a partir
dos anos 40 em diante: cidades universitárias, distritos industriais, conjuntos
habitacionais para a população de baixa renda, condomínios residenciais de
alto-padrão, centros administrativos, centros comerciais, além de cidades
inteiras construídas sob este paradigma”.(IDEM).
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Esse “urbanismo funcionalista” modifica a composição dos espaços públicos e,
conseqüentemente, a rua é inserida dentro destas modificações:

“A partir desta visão pragmática, adequada aos novos códigos e
classificações funcionalistas da cidade, a rua adquire a função exclusiva de
um lugar de passagem, destinada à circulação de veículos e pessoas, e não
mais à permanência e convívio. A noção tradicional de rua, enquanto
espaço público por excelência é, dessa forma, substituída pela supremacia
absoluta da função peculiar da circulação”.(AGGIO, 1992: pág 96).

Outro ponto significativo dentro da iniciativa de se contar a história desta via
importante para o contexto da cidade de São José dos Campos em determinados períodos
encontra-se na disposição, por parte das autoridades constituídas, em se modificar a
nomenclatura das ruas da cidade.
Em 18 de outubro de 1897, foi criada uma resolução, pelo vereador José Monteiro
Ferreira, que, aproveitando a necessidade de emplacamento das ruas da cidade, decidia pela
troca dos nomes das vias por datas “importantes da história”.
Acerca destas mudanças de nomenclatura, alguns esclarecimentos fazem-se
necessários:

“Quem determina é o Estado, como poder constituído, geralmente através
da Câmara Municipal. A população ignora muitas vezes as mudanças e a
razão dessas determinações e continua assim chamando as mesmas pelo seu
nome antigo até tomar conhecimento, assimilar e aceitar as novas
alterações. É possível até que haja resistência à aceitação da nova
identificação. Outras vezes é a própria população que altera o nome dos
locais em função da presença de um novo marco referencial, ou por
alterações nas redondezas ou mesmo novos apelidos”.(SOUSA, 2001: pág
138).
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Nesta lista estava a mudança do nome Rua Direita para Rua XV de Novembro, data da
Proclamação da República e constatou-se que, no futuro, muitas destas datas que viraram
nomes de ruas voltaram às denominações originais.
Esta via publica, porém, permaneceu como Rua XV de Novembro, uma das primeiras
ruas comerciais da cidade, juntamente com a Rua Siqueira Campos e por sua extensão
localizavam-se os principais pontos comerciais: lá estava a Casa Selecta (no mesmo local
onde funcionou durante muitos anos a Banca do Schiamarella), de propriedade de João Alves
da Silva Cursino, que foi prefeito da cidade na década de 20.
Também havia a famosa Casa Diamante, da família Diamante, que durante muitos
anos foi uma das principais casas de comércio da cidade.
Local escolhido como espaço de lazer, recebeu no início do século, o Theatro São
José, principal casa de espetáculos e depois cinema da cidade, possuindo também duas praças
em seu corpo: a Praça Afonso Pena e a Praça Cônego Lima.

Fig 27: Rua XV de Novembro, década de 20.
Fonte: DPH (PMSJC).
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Em 1935, na administração de Leovigildo Trindade, sucessor do até então prefeito Dr.
Rodolfo Mascarenhas, a Prefeitura Sanitária estabeleceu um plano para o calçamento da área
central da cidade e determinou concorrência pública para a pavimentação das vias:

“Em abril de 1936, Leovigildo Trindade, autorizou a abertura de crédito
especial para o calçamento da Rua XV de Novembro, no trecho
compreendido entre as Ruas Coronel Monteiro e Rubião Junior. Nesse
período só havia calçamento num pequeno trecho da Rua XV de Novembro.
No restante da área central as vias ainda eram despavimentadas e
empoeiradas”.(SOUSA e SOARES, 1988: pág 68).

A partir de 1942, na administração de Pedro Popini Mascarelhas, foram feitas
desapropriações no sentido de retificar traçados de vias centrais, inclusive na Rua XV de
Novembro:
“Dois imóveis localizados entre a Rua Coronel Monteiro e a Praça Afonso
Pena, foram necessários ao alargamento do lado par da Rua XV de
Novembro”.(SOUSA e SOARES, 1988: pág 77).

Essas intervenções alteraram expressivamente a malha urbana joseense, quando
desapareceram becos e vielas.
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Fig 28: Rua XV de Novembro, década de 40.
Fonte: DPH (PMSJC).

O desaparecimento dessas vias do centro da cidade diz respeito a uma nova concepção
de se pensar a ordenação do espaço urbano, já influenciado pelas idéias sanitaristas
importadas da Europa do século XVIII.
Segundo Luis Laerte e Ana Maria, paralelamente à Rua Direita, observa-se, em um
período anterior, a presença de vários becos e ruas estreitas, ainda no centro.
Dizem os autores:

“Pesquisando os documentos que se reportam às primeiras décadas do
século XX, encontramos na malha urbana central vários becos e ruas
estreitas, as quais são remanescentes daquele período: Travessa João Dias,
Travessa Chico Luis, Rua Sete de Setembro”. (SOUSA e SOARES, 1988:
pág 44).
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Segundo Sandra Jatahy Pesavento, em artigo intitulado “Era uma vez o beco: origem
de um mau lugar”, a mesma trabalha a representação dos becos em Porto Alegre, neste
período, quanto os seus aspectos topográficos, simbólicos e de ocupação social:

“Um século depois, na virada do século XIX para o século XX, Porto
Alegre assistiu, através de seus jornais, a uma verdadeira guerra aos becos,
associados estes com a desordem, a violência e o crime e tomados como
sinônimo de atraso urbano numa cidade que almejava se
modernizar”.(PESAVENTO, 2001: pág 98).

Como vimos anteriormente, a partir da década de 40, as intervenções das
administrações sanitaristas, em São José dos Campos, também trataram de eliminar, da nova
composição urbana da cidade, os becos e vielas que existiram anteriormente.
A associação dos becos com a criminalidade e a marginalidade, acabaram por definir,
neste novo momento de modernidade, a sua extinção.
Ainda, sobre os becos, esclarece Sandra J. Pesavento:

“Nesse momento de fim do século, o beco foi identificado como o reduto
das socialidades condenadas, era um espaço maldito da cidade, freqüentado
pelos “turbulentos” da urbe. A situação se definia tanto mais grave porque
tais espaços estigmatizados se achavam encravados no centro da cidade, que
se encontrava em processo de renovação e saneamento, tanto técnico quanto
moral. Verdadeiros “lugares de enclaves”, eles ameaçavam a ordem, pois
expunham, pela contigüidade inevitável e indesejável, o mau lado da
urbe”.(IDEM).

A partir da década de 40, esta rua era fechada ao transito, nas noites de domingo, para
que a população pudesse passear e os jovens paquerar: os homens ficavam na calçada e as
mulheres na rua, transitando.
Esta prática durou até a década de 70, quando houve estímulos para a utilização das
praças, em 1967.
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Foi também local de procissões, sendo que os enterros mais importantes foram
realizados nesta rua, uma vez que o centro político (Câmara e Fórum) ficava na Praça Afonso
Pena.

Fig 29: Procissão na Rua XV de Novembro, década de 30.
Fonte: DPH (PMSJC).

Por outro lado, há de se considerar a iniciativa por parte das autoridades públicas de
São José dos Campos, embora não expressamente, de segregar a população marginalizada do
centro da cidade, medida esta expressa no Zoneamento Sanatorial:

“A interferência, da interventoria, nas ações das administrações municipais,
é nitidamente notada nessa medida de autoria do Prefeito José Domingues
de Vasconcellos, em março de 1932. Sob a alegação de resguardar a estética
da cidade, evitar a promiscuidade entre tuberculosos e sadios e também
destinar um espaço específico da cidade para a instalação de pensões
sanatoriais e sanatórios, o administrador joseense determinou que a Estação
Climatérica fosse dividida em três zonas territoriais: Comercial, Sanatorial e
Residencial”.(SOUSA e SOARES, 1998: pág 55).
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Outras informações importantes sobre a composição do traçado urbano joseense, ainda
em meados do século XIX, são acrescidos por N. L. Müller:

“entre 1831 e 1840, os centros urbanos da região sofrem processos
migratórios. A população rural diminui tomando os centros mais urbanos,
mas com ares do campo. Apesar do café ter importante papel no
desenvolvimento das cidades, as vias de circulação permanecem como
elemento básico de hierarquização das cidades. O sistema de arruamento
desordenado, com o tempo ganha preocupação e as ruas são retificadas,
guias são colocadas e as vias principais são pedregulhadas, cuida-se da
arborização das vias publicas, as ruas recebem placas com os nomes, as
casas são numeradas e tem inicio a iluminação. Essa preocupação com o
embelezamento, deve ter surgido com a influência de centros maiores como
o Rio de Janeiro, que por sua vez sofria influência da Europa”.(MÜLLER,
1969).

Hoje, quando percorro a Rua XV de Novembro, já não consigo identificar os
elementos que outrora fizeram parte de sua paisagem.
O passado parece se esconder atrás de ícones e símbolos modernos que acabam por
virtualizar o pouco que restou da outrora Rua Direita.
O que acaba por se fixar em nossa memória perceptiva muitas vezes se associa a
outdoors e placas que identificam os lugares pelo qual transitam milhares de pessoas
indiferentes para o que está em seu redor.
Paula da Cruz Landim nos alerta sobre a problemática desta “poluição visual”, que
interfere numa real percepção do lugar que pertencemos:

“A paisagem virtualizada nos leva a uma outra característica da cidade
atual: o excesso de símbolos e imagens, a substituição do objeto por uma
imagem que muitas vezes pouco referencia o objeto, como uma imensa
logomarca de um refrigerante ou de um calçado esportivo que parece
substituí-los por completo”.(LANDIM, 2003: pág 46).
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A descaracterização da paisagem natural acaba por trabalhar no sentido de ao invés de
particularizar os lugares, homogeneizar e reproduzir, numa escala menor, o que acontece nas
grandes cidades e centros comerciais:

“Esse é outro fator que prejudica a fixação da paisagem pela complexidade
de elementos visuais encontrados principalmente nas grandes metrópoles e
centros comerciais. Essa configuração acaba criando uma poluição visual,
uma sobrecarga informativa que, em vez de heterogeneizar um lugar, acaba
homogeneizando-o, prejudicando esta leitura”.(IDEM)

Como um viajante que percorre pela primeira vez determinado lugar, os olhares
haveriam de se atentar para todos os detalhes.
É tarefa do observador compreender essas nuances que muitas vezes nos dão uma
visão equivocada do que pode representar os lugares que percorremos e comprometer a nossa
leitura acerca da cidade.

5.3 - A Avenida João Guilhermino: a cidade se forma a partir da Ferrovia.

Em 22 de abril de 1864, a então vila de São José foi elevada à categoria de cidade, e
em 2 de abril de 1871, passou a se chamar São José dos Campos, devido a sua topografia e
vegetação campestre.
Neste período, as vias de circulação (férrea e viária) adquirem uma função importante
para o desenvolvimento do recém formado município, permitindo a locomoção e o acesso aos
pontos estratégicos: a chegada da ferrovia, que possibilitava o escoamento da produção.
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Uma visão contemporânea sobre a importância das vias de circulação, quer pela sua
funcionalidade ou para a percepção do espaço como um todo, nos é passado por Paula da
Cruz Landim:

“a função básica dos espaços livres é justamente possibilitar a circulação na
cidade. Ou seja, em ultima análise, os espaços livres são um elemento de
aglutinação entre os diversos tipos de espaços edificados, permitindo assim
também a apreensão, a compreensão e o uso da forma urbana. Os espaços
cheios são percebidos a partir dos espaços vazios, numa relação dialética em
que um constrói o outro. A cidade flui por seus espaços vazios. A cidade é o
espaço da rua, vista como centro e cenário ad vida cotidiana. A rua é um
ponto de fixação do homem ao seu universo urbano, ponto de onde vivencia
a cidade, seu espaço concreto e familiar”.(LANDIM, 2003: pág 28).

A historiadora Maria Aparecida Chaves Papali caracterizou São José dos Campos, no
período compreendido entre a segunda metade do século XIX, como sendo uma cidade
estritamente ligada a atividades rurais, sendo que,

“a população de lavradores era constituída de pequenos agricultores, com
88% dos lavradores voltados para a cafeicultura. Havia também outras
culturas na região: arroz, cana-de-açúcar, mandioca, milho”.(PAPALI,
1996).

Embora a chegada da estrada de ferro caracterizava-se, na região, um fator de grande
importância no processo de expansão urbana e econômica de muitos municípios paulistas, em
São José dos Campos o desenvolvimento apresentado é diferente da maioria das cidades
vizinhas no Vale do Paraíba, pelo fato da cultura do café apresentar níveis bem modestos de
produção.
A chegada da Ferrovia, em 1876, não melhorou o quadro, agravado pela abolição, no
entanto, possibilitou uma melhoria no transporte de cargas e passageiros, gerando um
aumento na população, ficando o comércio de produtos agrícolas também favorecido com a
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ligação entre as duas grandes cidades, São Paulo e Rio de Janeiro, já em seu surto inicial de
industrialização.
Desta forma, constatava-se que a presença de uma estação ferroviária se fez necessária
para o escoamento da pouca produção, bem como para o desenvolvimento de outras
atividades econômicas de importância na cidade (o comércio e as primeiras indústrias).
É o que se nota pelos registros de viajantes que estiveram na cidade no século XIX,
como relata Augusto Emílio-Zaluar, em sua passagem pelo município:

“percebe que a população da cidade, em 1860, compreendia talvez de 8000
almas e se admira quando tem o conhecimento que 7000 delas são
consumidoras. Essa constatação se reforça com a documentação de inicio
do século XX, quando o comércio apresenta-se como uma das
possibilidades de reerguimento da economia, assim como a produção das
pequenas indústrias de cerâmica, como a Weiss e a Bonádio”.(ZANETTI,
2003: pág 2).

Sendo assim, os primeiros traços de ordenamento do espaço urbano joseense se dão
em função desta característica, sendo que a ferrovia configurava-se, nesta época, como o
único canal de expansão e transporte regional.
Segundo Simone Narciso Lessa,

“a chegada da ferrovia São Paulo-Rio de Janeiro, em 1 de agosto de 1876,
foi um fator de mudança importante que influenciou tanto o sítio urbano de
São José dos Campos, quanto o posicionamento das lavouras na área rural
do entorno da cidade”.(LESSA, 2003: pág 30).

Embora a economia da cidade sofresse, ao longo de sua historia, mudanças radicais de
modo a alterar sua paisagem urbana constantemente, poderíamos afirmar que São José dos
Campos, em um período anterior à crise do café e conseqüente implementação da “cidade
sanatorial”, apresentava características semelhantes a outras cidades que tiveram a sua origem
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relacionada com a atividade produtiva e conseqüentemente, foram fundadas a partir do
assentamento da ferrovia.
Segundo a arquiteta Ana Paula Landim, essas cidades,

“nas suas fundações, geralmente se estruturavam sobre soluções
urbanísticas em xadrez, e não com uma implantação especial, projetada e
cuidadosa, que, baseada em um projeto próprio, visasse imprimir uma
característica urbana notável. Assim, o parcelamento em tabuleiro de xadrez
se apresentou como uma solução rápida, independentemente do sítio
natural, e foi adotado à larga”.(LANDIM, 2003: pág 65).

Sendo assim,

“a paisagem era então estruturada pela estação ferroviária, pela praça
principal, geralmente aquela fronteiriça à Igreja Matriz, rodeada pelos
palacetes dos plantadores de café, ligada à estação pela rua principal de
comércio, onde a linha férrea representava um obstáculo à expansão da
mancha urbana”.(IDEM).

Observando-se os mapas elaborados nas primeiras décadas do século XX, os
historiadores Luis Laerte e Ana Maria remontaram as principais vias que compunham o
centro histórico e a antiga estação ferroviária.
Na ilustração, que representa aproximadamente a planta da cidade de São José dos
Campos de 1920, constata-se a semelhança da primeira formação do espaço urbano de São
José dos Campos em função da antiga ferrovia:

“Em sua expansão, a cidade buscou aproximar-se da via férrea, ali trazendo
o comércio, e em seu rastro, as residências e os estabelecimentos de seus
próceres. Vindo de Jacareí, a ferrovia perseguiu as várzeas, na divisa do
Município foi construída a estação Ferroviária do Limoeiro, inaugurada em
1894, conforme cópia do livro de registros, que se encontrava na Estação
Ferroviária de Eugênio de Mello. A ferrovia permaneceu na várzea,
seguindo em direção a São José, pois a ferrovia quis atravessar todas as
cidades, unindo-as como as contas de um rosário. Assim, cruzando o
Ribeirão do Vidoca, ganhou fôlego e iniciou a subida à colina, abandonando
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o rumo que se mostrava mais fácil, e, numa ram pa que sabemos ser
íngreme, na direção aproximada da atual Avenida Anchieta, galgou a
escarpa, alcançando o altiplano no ponto, ainda aproximado, da atual
confluência da Avenida São João com a Avenida Nove de Julho. Nesta
privilegiada área foi implementados a principal estação do município,
armazéns, terminais de cargas e o escritório da Companhia”.
(DPH/PMSJC).

Essa tendência de se direcionar o desenvolvimento da cidade seguindo a linha férrea é
exemplificada por Ana Paula Landim:

“Nas cidades paulistas, particularmente naquelas fundadas e/ou
desenvolvidas em razão da ferrovia, a malha urbana organizou-se por causa
da estação ferroviária, ou teve seu eixo principal deslocado da Igreja Matriz
para a estação ferroviária, e a área frontal à estação passou, assim, a ser o
principal espaço urbano dessas cidades”.(LANDIM, 2003: pág 67).

A constatação é reforçada nas observações de N. L. Müller:

“O espaço urbano de São José dos Campos desenvolve-se entre a linha de
declive que marca a borda da alta superfície tabular ocupada pela cidade (ao
pé da qual corria a linha férrea da Central do Brasil) e noutro sentido, vai
excluindo-se o apêndice formado pelo Bairro de Santana, da linha da central
até pouco além do rio Serimbura”.(MÜLLER, 1969).

Neste contexto, demonstrado anteriormente, quando os caminhos eram direcionados à
velha estação ferroviária de São José dos Campos, devido a sua importância como meio de
transporte e circulação de mercadorias, a principal via de acesso à mesma era a antiga
Avenida da Estação.

123

Fig 30: Avenida João Guilhermino, década de 20.
Fonte: DPH (PMSJC).

A Avenida da Estação caracterizava-se, segundo Jairo Siqueira, por suas suntuosas
construções e por ser, ao longo de sua extensão, muito arborizada:

“Percebe-se que, também no Bairro da Estação, se localizavam boas
construções residenciais de classe de alta renda, com magnólias e palmeiras
imperiais ao longo da avenida. A estação velha localizava-se na parte alta
da cidade, na Avenida da Estação, atual Avenida João Guilhermino. A
avenida chamava a atenção devido às finas residências que possuía, a
amplitude para a passagem dos carros de passeio e as belas árvores de
várias espécies enfeitando a avenida”.(SIQUEIRA, 1991).

Como a Avenida da Estação, que recebera este nome obviamente por ser o acesso à
antiga estação ferroviária (que se localizava no espaço da atual Avenida Euclides Miragaia,
praticamente no início da João Guilhermino) era a principal via de ligação com a cidade, na
época centralizada em torno da Igreja Matriz e a Estação, foram então plantadas, ao longo
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dela avenida, como demarcação de um caminho, duas fileiras de palmeiras imperiais, em
1896.

Fig 31: Avenida João Guilhermino, década de 40.
Fonte: DPH (PMSJC).

Em maio de 1905, aprovado em sessão da Câmara, a antiga Avenida da Estação
recebeu o nome de Avenida João Guilhermino, e como acontecera em outras ocasiões, essa
mudança de nome se faria de modo a homenagear uma figura ilustre da sociedade joseense da
época. Altino Bondesan descreve essa mudança e o que representava a figura do
homenageado para a comunidade de São José dos Campos:

“Em maio de 1903 a antiga rua da Estação recebe o nome de Avenida João
Guilhermino, já então dotada de palmeiras imperiais (de que atualmente
restam treze exemplares) e chapéus de sol, plantados em 1896. Giovanni
Guglielmino, filho de Serafino, nasceu em Calusa, província de Lorca, em
20 de agosto de 1830, graduando-se médico pela Universidade de Turim,
após exames realizados em 6 de agosto de 1855. Vindo para o Brasil,
clinicou em Mogi das Cruzes, transferindo-se para São José, em 25 de julho
de 1876, a instâncias de Antônio Pinto do Rego Sais. João Guilhermino, de
nome traduzido, montou consultório à rua 15 de Novembro nº 17, e por
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dezoito anos, exerceu o seu sacerdócio aqui. Foi de uma extrema dedicação
à pobreza, fazendo longas caminhadas para atender aos humildes, ou
embrenhando-se, no sertão, a cavalo, levando o bálsamo de sua ciência – e
de sua cálida humanidade, aos roceiros que solicitavam sua assistência.
Dominou, como médico, São José dos Campos, nos tempos da Abolição e
da Republica, jamais permitindo, conforme o testemunho de um jornal da
época, que os vendilhões da medicina, aportados em São José, fizessem
desta cidade o seu feudo, um campo de exploração médico-financeira de
qualquer jacobino diplomado. O povo tem Guilhermino no coração.
Oferece-lhe em manifestação publica, um custoso anel de formatura.
Recebe-o festivamente em seu retorno de Caxambu, aonde fora em
tratamento. Guilhermino morreu em São José, como sempre desejou.
Dorme ao lado dos pobres, a quem tanto amou”.(BONDESAN, 1967: pág
76).

A sua dedicação, principalmente aos enfermos pobres da cidade, fez com que o
mesmo adquirisse respeito e consideração por parte dos habitantes do município, que em
1895, em ocasião de seu falecimento, construíram um mausoléu em sua homenagem.
Em 1909, foi aprovada uma lei propondo a isenção de impostos para prédios com
“moderna arquitetura” e com jardim à frente, na Avenida João Guilhermino.

Fig 32: Avenida João Guilhermino, década de 40.
Fonte: Site do Projeto Pró-Memória (PMSJC).
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Neste momento, constata-se a tendência ao rompimento com as antigas formas de
ordenação dos lotes coloniais com mais intensidade, e essas mudanças refletem já nas
administrações sanitárias, quando as novas concepções de modernismo constam em projetos
de engenheiros, como enfatizado pelo Engenheiro Sanitarista Saturnino de Brito, citado por
Moreira:

“Além destas modernas concepções de urbanismo, Brito lançou ainda a
proposta dos afastamentos progressivos dos edifícios em relação à rua, à
medida que se elevam os pavimentos, proposta esta que se efetivou
posteriormente em algumas cidades dos EUA. A vontade de colaborar para
aumentar o nível de salubridade das cidades e o seu ímpeto de classificar,
organizar, e ensinar conduziram Brito a elaborar tipos de projetos modernos
de habitações , constituindo modelos a serem copiados. Observa-se,
portanto, que as propostas de Brito estão inseridas no movimento geral que
rompia relação entre o edifício e o lote existente desde os tempos coloniais.
As novas exigências higiênicas levariam a adoção dos recuos, que
proporcionaria o isolamento das moradias no terreno e a ruptura da
continuidade do tecido colonial, impondo uma nova imagem
urbana”.(MOREIRA, 1997: pág 67).

Em 1924, a antiga Estação Ferroviária, que durante certo tempo identificava a avenida
que lhe dava acesso, foi transferida para a atual Avenida Sebastião Gualberto, no bairro da
Vila Maria, sendo que tal mudança não foi bem aceita pelos moradores do bairro, que
protestaram junto à prefeitura argumentando que a mesma ocasionaria modificações na vida
urbana da cidade:

“Num certo dia correu a notícia de que a estação de passageiros e de carga
iria para outro local, porque a construção de uma variante que contornava o
Banhado assim o exigia. Muita gente não gostou, houve protestos, pois as
mudanças produziriam modificações na vida urbana da cidade com o
deslocamento forçado do movimento da Avenida João Guilhermino e da
Rua Major Antonio Domingues para o lado oposto”.(FERNANDES, 2002:
pág 67).
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Na fase sanatorial, a Avenida João Guilhermino foi local de concentração de várias
pensões, entre elas a Pensão Rosenberg e neste período, devida a grande concentração de
doentes tuberculosos na cidade, as mesmas, apesar de não possuir uma estrutura específica
para o tratamento, como assistência médica e funcionários especializados, acabavam sendo a
moradia de muitos deles, porém, as instalações recebiam visitas periódicas dos médicos Rui
Dória e Nelson D‟Ávila.
Atualmente, a Avenida João Guilhermino é uma avenida comercial, e uma das mais
importantes vias de ligação entre a zona sul e o centro da cidade.

Fig 33: Avenida João Guilhermino (2006).
Fonte: Particular.
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5.4 - Avenida Rui Barbosa: Industrialização e Expansão Urbana Joseense.

As primeiras transformações no traçado urbano da cidade de São José dos Campos
acontecem a partir dos anos 20, quando duas grandes inovações direcionaram a expansão
urbana para as áreas periféricas do município:

“A segunda metade dos anos 20 teve impacto mais significativo na
configuração da área urbanizada, quando ocorreram duas grandes
inovações: a inauguração do ramal Ferroviário Paratey e a implantação da
primeira indústria do gênero têxtil e de porte no município. A necessidade
de transporte férreo em terrenos de menor declividade, levando a
composição de maior velocidade e desempenho e carga transportada aliados
aos menores custos de transporte, impuseram a construção de um novo
ramal férreo, substituindo o trajeto da “linha velha” para o ramal
Paratey”.(SANTOS, 1993: pág 64).

Essas mudanças foram, sem sombra de dúvidas, impulsionadas pela crise do café que
se agrava nas primeiras décadas do século XX:

“O inicio do século XX foi um período marcado por baixa produtividade
agrícola joseense, pela derrocada no preço do café: o principal produto
agrícola cultivado nessas terras e que, até então, era a principal fonte de
riqueza publica e particular de São José dos Campos”.(MIRANDA, 1998:
pág 89).

Conseqüentemente, o direcionamento da economia para outros setores da atividade
econômica, que até então já tinham uma certa importância no município, como o comércio e
principalmente a indústria, acontece posteriormente.
Segundo Santos,

“no período entre 1918 e 1939, em São José dos Campos, além do
desenvolvimento da industria têxtil, há um crescimento no setor de produtos
minerais não metálicos, agropecuária e madeira. A Tecelagem Parayba é a
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primeira grande indústria a se instalar no município. Depois dela surgem
diversas outras empresas da indústria leve como a têxteis, cerâmica e
alimentos, este último a partir da pecuária leiteira, que se torna
predominante na região”.(SANTOS, 1993).

Essas transformações vivenciadas pela cidade são automaticamente refletidas nas
políticas de urbanização do município e aos poucos, as zonas periféricas consideradas “rurais”
são inseridas também no planejamento municipal.
Estas mudanças são, desta forma, esclarecidas por Aziz Ab‟Sáber:

“Por muito tempo - avaliáveis em três séculos e meio - o tabuleiro foi o sítio
urbano preferencial para o desenvolvimento da cidade. Quando a ferrovia
passou pela região, ao término da terceira década do século XIX, o traçado
escolhido para os trilhos foi adaptado à base da orla das escarpas e balizado
aproximadamente pelo nível altimétrico. A estação ferroviária iniciou a
formação de uma cidade baixa para São José dos Campos, propiciando o
estabelecimento de industrias [década de 20] no bairro rural de Santana, o
qual aos poucos se transformou em setor urbano de São José dos
Campos”.(AB‟SABER, 2003).

A industrialização como uma atividade alternativa para a cidade de São José dos
Campos começa a ser visualizada para mudar-se o conceito de que o município caracterizavase pela sua pobreza e pela horda de doentes que aqui habitavam.
Desta forma, a partir da década de 20, o então prefeito João Cursino, através de
incentivos fiscais, procura meios de atrair as primeiras industrias para a cidade, cerâmica e
tecelagem, também atraídas pela facilidade de matéria-prima:

“Em decorrência destes benefícios oferecidos pela prefeitura, devemos
destacar a ocupação do território, a industrialização e o processo de
consolidação do Bairro Santana. Santana começa a se configurar como uma
opção de expansão efetiva em 1915, com o término da construção da ponte
vinda da França e iniciada em 1910”.(LESSA, 2003: pág 80).
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Em matéria publicada no Jornal Correio Joseense, até então o mais expressivo veículo
de comunicação da cidade, nota-se o empenho do Sr. João Cursino em desenvolver o bairro
de Santana, atribuindo ao mesmo grande importância para o progresso do município:

“Sant‟Anna Progride – A creação do 2° Grupo Escolar e a acção do sr. João
Cursino: O sr. Cel. João Alves da Silva Cursino, operoso prefeito
municipal, mandou, como é de domínio publico, construir no aprazível
bairro de Sant‟anna um magnífico e confortável prédio que se destinava as
Escolas Reunidas daquele lugar. Ao mesmo tempo que se prosseguiam as
obras, o cel. João Cursino desejou mais alguma cousa, beneficiar aquelle
futuroso bairro, conseqüentemente a sua população, não mais com as
escolas reunidas, porém com o 2° Grupo Escolar desta cidade. Para isso, o
illustre chefe do executivo trabalhou com todo o devotamento e amor,
sendo afinal, coroado de franco êxito, aquilo que pretendeu para os
habitantes de Sant‟anna. Resta agora que este povo culto e reconhecido,
aprecie a grandeza deste beneficio, e bem assim o esforço do cel. Cursino,
ao desempenhar-se desse grande e feliz empreendimento”.(CORREIO
JOSEENSE, 02 de Maio de 1920).

Também, sobre esse processo de urbanização e consolidação daquele território, que
gradativamente adquiria uma certa importância dentro da composição do traçado urbano da
cidade, relata José Oswaldo Soares de Oliveira,

“A vida em Santana, gradativamente, modernizava-se, ganhando status
urbano. Alguns dados importantes ilustram: a construção da ponte, vinda
da França, favorecendo a ligação estratégica ao sul de Minas; a
intensificação do comércio atacadista; a emergência das atividades
culturais; a instalação de energia elétrica, iniciada entre 1910 e 1915; e
dentre outros, o lançamento do Jornal Correio Joseense, que noticiava as
novidades do bairro em coluna dedicada ao próprio”.(OLIVEIRA, 1999:
pág 52).
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Fig 34: Viaduto da Avenida Rui Barbosa, década de 30.
Fonte: DPH (PMSJC).

Sendo assim, o bairro de Santana, apesar de estar diretamente ligada ao cotidiano da
cidade alta, foi a primeira ponta de expansão do território urbano de São José dos Campos em
direção ao Vale, sendo que sua localização geografia caracterizava-a como um elo de ligação
entre as comunidades rurais que existiam em grande número na região norte da cidade.
Desta forma,

“a ligação com a cidade alta fazia de Santana um pólo de atração de fábricas
e comércios. Esta travessia no porto do rio Paraíba, era feita, nos primeiros
tempos, através de balsa e posteriormente, através de uma ponte em direção
a Minas Gerais. Naquela zona concentrava-se, portanto, um razoável
mercado consumidor, além de ser grande produtor de café, leite e culturas
de subsistência. E assim, Santana formou-se área comercial e residencial
importante, sediando também, aos primeiros estabelecimentos fabris, pela
proximidade do rio, do porto e por estar numa faixa de terra firme que
ligava a região do platô, onde se concentrava a principal ocupação
urbana”.(LESSA, 2003: pág 84).
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Com a mudança da antiga estação ferroviária, que se encontrava na área central da
cidade, para o plano baixo, inaugurada em 1925, o Bairro de Santana entra definitivamente na
composição do município, concretizada com a inclusão do mesmo dentro do projeto de
Zoneamento Sanatorial de 1938, quando a região foi identificada como zona industrial do
município.
A primeira grande indústria a se instalar em Santana foi a Tecelagem Parayba, em
terreno ao lado da Estação Ferroviária, inaugurada em 1925, sendo que a mesma foi a grande
responsável pela caracterização do Bairro de Santana como um grande bairro operário.
Outras fábricas se instalaram na região, em diferentes momentos do processo de
industrialização do município, ou seja, na primeira fase consta-se a Cerâmica Conrado e
Bonádio, que funcionaram de 1936 a 1958, e a Cerâmica Weiss, de 1943 a 1995.
Duas outras surgem na segunda fase de industrialização: a Rodhosá de Rayon, que
marca a chegada das multinacionais em 1946 e a meteórica Móveis Z, de 1948.
De acordo com Simone Narciso Lessa,

“Com a Rodhosá de Rayon (construída a partir de 1946 e inaugurada em
1949), começou uma nova fase que denominamos segunda industrialização.
Apesar da notória polarização atrativa que seria exercida pela BR 116, em
função do processo de descentralização das metrópoles nacionais,
especialmente São Paulo, esta nova fase de industrialização em São José
dos Campos começou em Santana, na então Zona Industrial, conforme fora
estabelecido no período sanatorial. O inicío do percurso industrial no bairro
de Santana associou-se à facilidade do uso das águas do Rio Parayba do Sul
e do acesso ao ramal ferroviário”.(LESSA, 2003: pág 86).

Dada as características do processo de expansão da cidade de São José dos Campos,
que deixa o platô central em direção a sua parte baixa, onde se localiza a região norte e o
bairro de Santana, faz-se necessária a confirmação da importância da sua principal via de
acesso naquele momento, ou seja, a atual Avenida Rui Barbosa.
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Fig 35: Avenida Rui Barbosa, década de 30.
Fonte: DPH (PMSJC).

O crescimento daquela região, em decorrência de uma grande movimentação que
ocorre pelo movimento migratório, quando os trabalhadores rurais do município se deslocam
à cidade em busca dos atrativos empregos nas indústrias, faz com que o bairro atravesse uma
grande transformação em sua estrutura urbana, devido à ação de loteadores:

“Santana, até 1948, compreendia poucas ruas que ficavam da Avenida Rui
Barbosa até a rua da Matriz. Havia muitos campos do outro lado da referida
avenida e o perímetro do bairro tinha início a partir dos trilhos da ferrovia,
terminando no rio Parayba. Em 1948, Benedito de Paula Oliveira, dono de
grande área da outra margem da Avenida Rui Barbosa, deu início a um
loteamento, denominado Vila do Carmo, ao lado do atual Hospital Pio XII.
Os loteamentos prosseguiram e em 1954, Manuel Machado e Evaristo
Maldonado, lotearam as áreas na proximidade do Rio Parayba em ambos os
lados da avenida Rui Barbosa. O doutor Sebastião Henrique da Cunha
Pontes loteou a Vila Anchieta, a família Rangel, a Vila Rangel, e José
Priante, a Vila Esmeralda ali nos finais das ruas São Luis Gonzaga,
Paraguaçu e outras”.(Jornal Valeparaibano, 03 de setembro de 1974).
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5.5 - Avenida Rui Barbosa: a história de Sant’Anna.

A primeira notícia a que se tem conhecimento acerca do bairro de Santana encontra-se
nos relatos de Emílio Zaluar que, de passagem a então Vila de São José do Parayba, em 1860,
faz observações sobre o local:

“Perto da povoação, para o lado do Parayba, existe uma capelinha chamada
Santa Cruz [no 1° pátio de Santana], que é o lugar onde costuma afluir o
povo da vila, e que muito tem aumentado ultimamente em construções de
casinhas de modo que em breve unirá este ponto com o primeiro
povoado”.(ZALUAR, 1953: pág 115-6).

De acordo com José Oswaldo Soares de Oliveira, em trabalho intitulado “Sant‟Anna,
evolução histórica e diretrizes urbanas”, este núcleo

“localizou-se num dos pontos mais estratégicos, adjacente à Rua Parayba, a
mais ou menos dois kilômetros do Centro – Igreja Matriz – e a mais ou
menos dois kilômetros do rio, aproximadamente na metade desta rua e em
sua maior altitude, cerca de 565 metros acima do nível do mar. A elevação
de uma Santa Cruz propiciou este mesmo nome ao núcleo. A dimensão da
cruz possuía um valor simbólico – quanto maior, maior seria a proteção
contra as doenças; essas afligiam a população na época, e ainda afligiriam
por um bom tempo”.(OLIVEIRA, 1999: pág 45-6).

Ainda, segundo o autor,

“A hipótese mais plausível para a fixação do núcleo era sua ligação, como
entreposto de trocas de produtos, com as zonas agrícolas da região do
Buquira, seguindo em direção a Serra da Mantiqueira e Sul de Minas. A
proximidade de Santana com a região agrícola de Buquirinha e com o Rio
Parayba, bem como a chegada da estrada de ferro Central do Brasil ligando
Rio de Janeiro a São Paulo, após 1977, permitiu a consolidação desse
núcleo como entreposto de mercadorias”.(IDEM).
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Embora a intenção do trabalho por mim realizado não contemple um maior
aprofundamento na história do Bairro de Santana e sim a vinculação do mesmo com uma das
suas principais vias de acesso, há de se considerar que a trajetória da avenida Rui Barbosa está
diretamente relacionada com a própria história do Bairro de Santana, que por sua vez
confunde-se com minha própria história e de muitos “forasteiros” que chegaram à cidade
desde a sua fundação.
Filho de migrantes que vieram do Estado de Minas Gerais na década de 40, a primeira
terra que os mesmos vislumbraram estava do outro lado do Rio Parayba, onde construíram
suas vidas a custa de muito trabalho:
“Nesse período, São José recebeu não só uma migração de sua zona rural,
mas, também, de outras cidades da região da Serra da Mantiqueira e do Sul
de Minas. Santana, Alto da Ponte e Buquirinha foram os „ante portos‟
daqueles que, vindo de Minas, dirigiam-se à cidade”.(OLIVEIRA, 1999:
pág 72).

Outro relato acerca dessa migração é constatado por Altino Bondesan, quando,
segundo ele, acontece a “invasão mineira”:

“Minas Gerais, fruta paulista... O poeta não andou muito certo. Minas
realiza aquilo que jocosamente denominamos “a invasão do ventre”. Muitos
tomaram terras, empunhando a espada. Outros, na cola dos generais
vitoriosos...Minas não. Minas vai conquistando o Vale do Paraíba, através
da fecundidade de suas mulheres e do engenho de seus filhos. Há épocas de
mais mineiros e menos mineiros. Mas não conhecemos época sem mineiros.
A descida se faz direta, ou por escalas. Mineiro ou vem por Lorena e
Cruzeiro, sem deter-se, ou por São Bento do Sapucaí, fazendo ali um
estágio probatório...Aprovado – segue caminho. Há também, o estágio
santanense, ou altodapontense...Mineiro fica por ali, constituindo-se numa
colônia tão numerosa, que Magalhães Pinto, quando vem inaugurar a
Faculdade de Ciências Econômicas, encontra na Câmara uma “bancada
mineira”, quase tão numerosa quanto a libanesa...De cinco candidatos a
prefeito, três mineiros. O mineiro vem de mansinho. Não faz alarde. Fala
baixo. Esconde o leite...E daqui a pouco compra um rancho.
Modesto...Paulista olha meio desconfiado. E quando dá fé, mineiro tem
palacete, tem carro grande, tem mais isso e mais aquilo. E se o paulista não
abre o olho, mineiro toma a prefeitura. Mas é uma invasão benéfica. Traz
gente boa, trabalhadora. E muitas moças bonitas, que é o que
salva”.(BONDESAN, 1967: pág 97).
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Testemunhas das transformações com que a cidade atravessou no decorrer dessas
décadas, as pessoas que aqui se instalaram têm, para com a cidade, um sentimento de
pertencimento enorme, embora a saudade de sua terra de origem ainda permaneça.
O Bairro de Santana, carinhosamente apelidado pelos populares de uma espécie de
“extensão de Minas Gerais”, devido ao grande contingente de pessoas que vieram desse
Estado aqui referido, insere-se dentro da história do município de São José dos Campos como
o primeiro bairro operário que surge em detrimento da instalação da Tecelagem Parayba, na
década de 20.
De acordo com José Oswaldo,

“A relevância da instalação da Tecelagem Parayba extrapolou
consideravelmente o núcleo de Santana. De fato tratou-se de um marco
referencial à história do próprio município, influenciando os caminhos da
cidade. Na economia joseense, pela primeira vez teve-se um numero
considerável de assalariados, grande parcela destes residindo em Santana
(na época, o Bairro de Vila Maria, vizinho também da industria, não tinha
ainda se constituído). A existência dos assalariados propiciou um aumento
do setor comercial e de prestação de serviços, pois permitiu o acesso ao
consumo de determinados bens e artefatos, conseqüentemente dinamizando
o setor terciário da economia; além de também possibilitar a consolidação
de estabelecimentos comerciais, alguns atravessando décadas”.(OLIVEIRA,
1999: pág 59).

Embora a sua significação na esfera econômica tenha sido a algumas décadas
negligenciada, a importância histórica se faz presente para a conservação da memória de um
momento importante da história da cidade de São José dos Campos.
Caminhando por suas ruas e avenidas, a sensação de que aquele lugar parou no tempo
é latente, embora pouco a pouco suas construções antigas, que nos remetem aos períodos de
consolidação do município, estejam sendo substituídas por construções novas, de acordo com
as exigências arquitetônicas do momento.
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Fig 36: Avenida Rui Barbosa, década de 20.
Fonte: DPH (PMSJC).

A Avenida Rui Barbosa que, no início, era conhecida pelo nome de Rua 05 de
Outubro, em 1913 recebeu a alcunha de Rua do Parayba.
Constata-se, neste momento, como já abordamos em outros capítulos, a denominação
da atual avenida Rui Barbosa relacionada a pontos referenciais tais como datas de uma certa
importância para a cidade e também referenciais físicos, como a proximidade com o rio
Parayba do Sul, fato costumeiro no final do século XIX e início do século XX.
Em 1923, a então Rua Parayba passa a ser denominada Avenida Rui Barbosa, fato este
mencionado em seguinte trecho do Álbum de São José dos Campos de 1934, quando se
elucida a mudança do nome desta rua:

“Tendo falecido em 1923 o grande Ruy Barbosa, a municipalidade, em ata
[da Câmara Municipal] de 21de maio, consignou um voto de profundo
pesar e deu o nome do notável brasileiro à Rua Parayba”.(CALDEIRA,
1934: pág 105).
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Em 1925 foram realizadas as obras no viaduto da Avenida Rui Barbosa, noticiadas
pelo Jornal Correio Joseense:

“O Viaducto da Rua Parayba – a projectada construcção de uma passagem
superior de nível da Rua do Parayba, no ponto de intercessão da variante da
estrada de Ferro Central do Brasil, e a conseqüente elevação do leito central
dessa via publica com uma declividade gradual de modo a permitir fácil
acesso ao viaducto a ser construído, é uma obra para cuja consecução
devem convergir todos os esforços dos poderes públicos locaes e
merecedora dos incondicionaes applausos da população. É verdade que a
Câmara Municipal, bem compenetrada da real utilidade desse
empreendimento, deu o seu assentimento para a execução do importante
melhoramento que, também representa uma salutar medida de previdência
acauteladora da segurança do povo, de todos quantos precisam se utilizar da
Rua do Parayba, para o intenso movimento daquela principal entrada da
cidade.(...)”.(CORREIO JOSEENSE, 27 de Abril de 1924).

.

Este viaduto foi construído pela Estrada de Ferro Central do Brasil, com o acordo com
a Prefeitura Municipal para que se autorizasse a construção do novo ramal ferroviário,
condição esta visando à segurança na travessia.
Em 1929 houve um pedido do então prefeito Benedito da Silva Ramos para o
sargeteamento e apedregulhamento da Avenida Rui Barbosa, devido a esta ser a rua de maior
movimento da cidade, servindo a maior parte do povo do município e também aos viajantes
do vizinho Estado de Minas Gerais, que vinham para São José dos Campos na intenção de
comprar e vender mercadorias.
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Fig 37: Obra no Viaduto da Avenida Rui Barbosa, década de 30.
Fonte: DPH (PMSJC).

Importantíssima em um período em que o desenvolvimento industrial em São José dos
Campos se iniciava e concentrava-se na região Norte, a Avenida Rui Barbosa é a própria
história do bairro Sant‟anna, e, embora a sua significação em termos econômicos hoje estar
distante do que já fora outrora, a sua importância histórica se faz para a compreensão dos
caminhos trilhados pela cidade de São José dos Campos.
Segundo Oliveira, sua importância se reflete nos números:

“Então, alguns dados registrados passaram a ter sentido: aproximadamente
24.000 habitantes, região de tradição mineira, bairro com relativa
autonomia, destaque ao corredor comercial da Avenida Ruy Barbosa, local
de moradia de operários, sede das industrias Rhodia, Cerâmica Weiss e da
Tecelagem Paraíba, região delimitada pela Linha de Ferro, Banhado, Rio
Paraíba e Tecelagem, bairro mais antigo da cidade, chegando a rivalizar-se
com o núcleo central”.(OLIVEIRA, 1999: pág 132).
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Dois fatores, segundo Simone Narciso Lessa, contribuíram de forma decisiva
para que o redirecionamento das atividades industriais, já a partir da década de 50,
acontecesse de forma a mudar o destino da região, que pouco a pouco perderia a sua
vocação industrial:

“Santana se tornou o bairro mais populoso da cidade, mas a Dutra e o CTA
mudaram o sentido da expansão de São José dos Campos. A modernidade
se fixou em outro eixo da cidade com a instalação das transnacionais ao
longo da Dutra”.(LESSA, 2003: pág 98).

Caminhando pela Avenida Rui Barbosa hoje, em um pequeno trecho de dois
quarteirões, após a travessia do viaduto, já podemos constatar essa realidade: a fábrica
de Cerâmica Weiss, que data a sua fundação em 1945, encontra-se desativada, e do
outro lado da rua, o hipermercado Cooper permanece funcionando a todo vapor.
As impressões pela qual José Oswaldo Soares de Oliveira se depara ao rever
Sant‟anna são as mesmas impressões que tive no decorrer das décadas em que residi
naquela região, onde até trabalhei na fábrica de louças Cerâmica Weiss, em 1988:

“Revi Sant‟anna – rapidamente, é verdade – mas senti que muita coisa
mudou. Pareceu-me um pouco decadente. Acabou a vitalidade comercial da
Avenida Rui Barbosa. Não vi nas ruas o mesmo movimento de
pessoas”.(OLIVEIRA, 1999: pág 141).

As condicionantes para se explicar essa decadência são várias:

“Hoje, as condições econômicas globais influem muito mais. O desemprego
estrutural, as inovações tecnológicas, a taxa de juros, os blocos econômicos,
a Internet, as fusões de empresas estão sempre a imprimir a sua marca no
dia-a-dia da cidade. E Sant‟anna sente, como todos nós, essa opressão. Na
ultima década, São José dos Campos recebeu o Carrefour, o Wal-Mart, o
MacDonald‟s e o comércio da Avenida Rui Barbosa sentiu isso. A Rhodia
foi incorporada por outras empresas, a McQuay transferiu as suas fábrica
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para a margem da Dutra, a Tecelagem Parayba praticamente acabou, o
trabalhador de Sant‟anna sentiu isso”.(IDEM).

Sendo assim, como vamos realizar a leitura dessas vias hoje?
No caso da avenida Rui Barbosa, são lembranças pálidas do que antes representara
aquela avenida para a cidade? E da rua 15 de Novembro e da avenida João Guilhermino,
podemos identificar algum traço do passado ou mesmo algum elemento que nos remeteria a
épocas distantes da história de São José dos Campos?
Muito além do próprio nome, o que se encontra nas entrelinhas das placas de
identificação das vias ou na nomenclatura de cada rua, cada avenida, cada beco, está a história
de cada um de nós, de nossos pais e antepassados.
A nossa identificação e conseqüente sentimento de pertencimento ao lugar onde
nascemos ou moramos passa pelo reconhecimento de nossa própria história.
Para Célia Ferraz de Sousa,

“a força dos nomes e suas designações ajudam a compreender o sentido da
cidade”. (SOUSA, 2001: pág 141).

Chegando ao fim desta viagem, a aprendizagem que adiciono aos meus conhecimentos
sobre a cidade só poderia ser uma: quanto mais eu adentrar pelos seus caminhos, mais cidades
dentro da mesma São José dos Campos eu descobriria; e compreenderia que ainda haveria
muitas viagens a serem feitas, muitas cidades a serem descobertas.

“Em Maurília, o viajante é convidado a visitar a cidade ao mesmo tempo
em que observa uns velhos cartões postais ilustrados que mostram como
esta havia sido: a praça idêntica, mas com uma galinha no lugar da estação
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de ônibus, o coreto no lugar do viaduto, duas moças com sombrinhas
brancas no lugar da fábrica de explosivos. Para não decepcionar os
habitantes, é necessário que o viajante louve a cidade dos cartões-postais e
prefira a atual, tomando cuidado, porém, em conter seu pesar em relação às
mudanças nos limites de regras bem precisas: reconhecendo que a
magnificência e a prosperidade da Maurília metrópole, se comparada com a
velha Maurília provinciana, não restituem uma certa graça perdida, a qual,
todavia, só agora pode ser apreciada através dos velhos cartões-postais,
enquanto antes, em presença da Maurília provinciana, não se via
absolutamente nada de gracioso, e ver-se-ia ainda menos hoje em dia, se
Maurília tivesse permanecido como antes, e que, de qualquer modo, a
metrópole tem esse atrativo adicional – o que mediante o que se tornou
pode-se recordar com saudades daquilo que foi. Evitem dizer que algumas
vezes cidades diferentes sucedem-se no mesmo solo e com o mesmo nome,
nascem e morrem sem se conhecer, incomunicáveis entre si. Às vezes, os
nomes dos habitantes permanecem iguais, e o sotaque das vozes, e até
mesmo os traços dos rostos; mas os deuses que vivem com os nomes e nos
solos foram embora sem avisar e em seus lugares acomodaram-se deuses
estranhos. É inútil querer saber se estes são melhores do que os antigos,
dado que não existe nenhuma relação entre eles, da mesma forma que os
velhos cartões-postais não representam a Maurília do passado, mas uma
outra cidade que por acaso também se chamava Maurília”. (CALVINO,
1990: pág 30 e 31).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho apresentado teve como objetivo contribuir, através da utilização de
ferramentas e instrumentos de análise e percepção do espaço da cidade, bem como a
compreensão de suas estruturas sociais, para uma valorização de São José dos Campos e de sua
história, bem como atentar para a importância da preservação da memória joseense.
Desta forma, é válido afirmar que a manutenção de suas estruturas passadas, bem como
a dos seus elementos, fazem-se necessárias para a manutenção da nossa identidade como cidade,
e de certa forma o seu reconhecimento e compreensão serão parte de nossa memória.
As construções arquitetônicas do Sanatório Vicentina Aranha e do Teatro São José, o
espaço cultural e econômico da Praça Afonso Pena, as Palmeiras Imperiais da avenida João
Guilhermino, a avenida Rui Barbosa e sua ligação com a história do Bairro Sant‟anna, o busto
de um antigo prefeito da cidade, todos esses elementos nos remetem à história da cidade, à nossa
própria história.
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